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تمهيد
"المعرفة الحرة" ..مصطلح يشير إلصصى حصصق جميصصع البشصصر فصصي الحصصصول
علصصصى المعرفصصصة علصصصى اختلف أنواعهصصصا ،والحصصصصول كصصصذلك علصصصى مصصصصادر التعلصصصم
والتكنولوجيصصا بشصصتى الطصصرق ،واسصصتغللها بالطريقصصة وفصصي الغصصرض الصصذي يلصصبي
احتياجصصصات النصصصاس .وأي نصصصوع مصصصن المعرفصصصة يمكصصصن الحصصصصول عليصصصه وتفسصصصيره
وتطبيقه بحرية ،ويمكن أيضا إعادة صياغته وفقا لحاجة الفرد ومشاركته مع
الخرين ،من أجل مصلحة المجتمع يمكن أن ييطلق عليه "معرفة حرة".
مصصن ناحيصصة أخصصرى فصصإن المعرفصصة الحصصرة هصصي الصصتي تصصصدر بشصصكل علنصصي،
يتمتصصصع فيصصصه المسصصصتخدمون بحريصصصة قراءتهصصصا ،وسصصصماعها ،ومشصصصاهدتها ،وتلقيهصصصا
وإتاحتها أو اختبارها والتعلم منها؛ لنسخها وتوفيقها واستخدامها لي هصصدف،
ومشصصصاركة العمصصال المشصصتقة بشصصكل مشصصابه ،والمثصصصال الشصصصهر للمعرفصصصة الحصصصرة،
الموسوعة الحرة "ويكيبيديا".
وتصصدعو المعرفصصة الحصصرة لربصصع حريصصات أساسصصية :حريصصة الشصصخاص فصصي
اسصصتخدام المعرفصصة الصصتي حصصصلوا عليهصصا فصصي أي مصصن الغصصراض الصصتي يريصصدونها،
وحريتهصصم فصصي دراسصصة آليصصات عملهصصا ،ليكونصصوا قصصادرين علصصى تعصصديلها وتكييفهصصا
وفقصصصا لحتياجصصصاتهم ،وحريتهصصصم فصصصي نسصصصخها وتوزيعهصصصا بشصصصكل كلصصصي أو جزئصصصي،
وتحسين و/أو إمداد العمل ومشاركة النتيجة .ويشمل مفهصصوم المعرفصصة الحصصرة
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مجالت المعرفة المتعددة ،فصصي التكنولوجيصصا والتعليصصم والثقافصصة وأي نصصوع آخصصر
من العلوم.باختصار" ،المعرفة الحرة" هي نوعية من المعرفصصة المتاحصصة لجميصصع
البشصصر ،ويمكنهصصم الوصصصول إليهصا دون حصصواجز وبسصصهولة وبشصصكل كامصل ،وتتصصوفر
في شكل يتيح حرية استخدام وتطوير هذه المعرفة ،والبناء عليها بالطريقصصة
والشصصصصكل الصصصصذي يلصصصصبي الحتيصصصصاج .أي أن "التاحصصصصة والحريصصصصة" همصصصصا المبصصصصدأين
الساسيين في "المعرفة الحرة".
تستوحي المعرفة الحرة مبادئ البرمجيصصات الحصصرة ،حيصصث حصق الجميصصع
في الحصول على المعلومات والمعرفصصة المتعلقصصة بالبرمجيصصات ،بمصصا يسصصمح لهصم
باستخدام البرمجيات وتطويرها بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم.
أحياننصصصا يتصصصم اسصصصتخدام مصصصصطلح "المعرفصصصة المفتوحصصصة" لنفصصصس معنصصصى
مصطلح "المعرفصصة الحصصرة" ،ونظصصرا لن المعرفصصة الحصصرة اسصصتلهمت فلسصصفتها مصصن
ثقافصصصة البرمجيصصصات الحصصصرة ،فالشصصصكالية فصصصي اسصصصتخدام مصصصصطلح "البرمجيصصصات
الحرة" و"البرمجيات مفتوحة المصدر" 1مصطلح المعرفة الحرة أيضا يواجه
نفصصس الشصصكالية ،فكمصصا أن مصصصطلح "البرمجيصصات الحصصرة" يعصصبر أكصصثر عصصن القيصصم
الثقافية والجتماعية والفلسفية ،التي تنادي بها حركة البرمجيات الحصصرة مصصن
حيصصث إعلء قيمصصة الحريصصة ،مصصصطلح “المعرفصصة الحصصرة” يعصصبر أيضصصا عصصن قيصصم
الحرية أكثر.عموما في "المعرفة الحرة" ل توجد هذه المشكلة بشكل واضصصح،
1

لماذا ل تفي المصادر المفتوحة بغرض البرمجيات الحرة – ريتشارد ستولمان
http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.ar.html
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حيث إن كل الكتابات تشير إلى المبادئ نفسها على اختلف المصصصطلحات ،إل
أن اسصصتخدام مصصصطلح "المعرفصصة الحصصرة" أكصصثر منطقيصصة ،حيصصث إن دللصصة لفصصظ
"حر" أكثر تعبيرا عن القيم التي تستند عليها فكرة الدعوة لتحرير المعرفة.
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المفهوم العام لتحرير المعرفة
قصصصدمت مؤسسصصصة "المعرفصصصة المفتوحصصصة" 1تعريفصصصا لمصصصصطلح "المعرفصصصة الحصصصرة"،
اعتمد بشكل أساسي على مبادئ "مبادرة المصصصادر المفتوحصصة" ،2لصصذا اسصصتثنت
المؤسسصصصة البرمجيصصصات مصصصن المجصصصالت الصصصتي تشصصصملها المعرفصصصة المفتوحصصصة نظصصصرا
لوجود مبادرات أخصصرى تركصصز فقصصط علصصى البرمجيصصات ،وحصصددت المؤسسصصة ثل ث
فئات من المعرفة يمكن أن تنطبق عليها مفاهيم المعرفة الحرة:
 .١المحتوى :مثل الموسيقى والفلم والكتب.
 .٢البيانات :علمية أو تاريخية أو جغرافية ..إلخ.
 .٣البيانات الحكومية أو البيانات من قبل هيئات أخرى.
وضصصصعت مؤسسصصصة "المعرفصصصة المفتوحصصصة" عصصصددا مصصصن المعصصصايير لعتبصصصار العمصصصل
مفتوحا هي:
 .١إتاحصصة الوصصصول :أي "يجصصب أن يكصصون العمصصل متاحصصا بشصصكل كامصصل ،وبتكلفصصة
معقولة ل تتجصصاوز تكلفصصة الستنسصصاخ ،وييفضصصل أن ييتصصاح تحميلصصه عصصبر النصصترنت
مصصن دون تكلفصصة .كمصصا ينبغصصي أن يكصصون العمصصل متصصاح فصصي صصصورة مناسصصبة وقابلصصة
للتعديل".
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 .٢إعادة التوزيع :حيث ل يجصصب أن يقيصصد الصصترخيص 2أو وهصصب العمصصل -سصصواء
تصصم بيصصع أو وهصصب العمصصل منفصصردا ،أو كجصصزء مصصن حزمصصة مؤلفصصة مصصن العمصصال مصصن
العديصصد مصصن المصصصادر المختلفصصة -يجصصب علصصى صصصاحب الصصترخيص أل يطلصصب أي
أتعصصاب ماديصصة تتعلصصق بالملكيصصة الفكريصصة أو أي رسصصوم أخصصرى نظيصصر هصصذا الصصبيع أو

التوزيع".
 .٣إعصصصادة السصصصتخدام :ويعنصصصي أن الصصصترخيص يجصصصب أن يسصصصمح بالتعصصصديلت
والشتقاق ،ويجب أن ييسمح بتوزيعها وفقا لشروط العمل الصلي.

 .٤انعصصدام القيصصود التقنيصصة :أي يجصصب تقصصديم العمصصل فصصي هيئصصة ل توجصصد بهصصا أي
عقبات تكنولوجية تحول دون أداء النشصطة المصصذكورة أعله ،ويمكصصن تحقيصصق

ذلصصصك مصصصن خلل تصصصوفير العمصصصل فصصصي صصصصيغة بيانصصصات مفتوحصصصة ،بمعنصصصى أن تكصصصون

مواصفاتها علنيصصة ومتاحصصة بحريصصة ،ول تضصصع أي قيصصود تقنيصصة أو غيصصر ذلصصك علصصى

استخدامه.

 .٥النسصصصصبة :أي أنصصصه قصصصد يتطلصصصب الصصصترخيص كشصصصرط لعصصصادة التوزيصصصع وإعصصصادة
الستخدام أن يتم نسبته إلى المساهمين والمبصصدعين الصصصليين للعمصصل ،إذا تصصم

فصصرض هصصذه الشصصروط يجصصب أن ل تكصصون مرهقصصة؛ علصصى سصصبيل المثصصال إذا كصصان
مطلوبا نسبته إلى قائمة من المبدعين ينبغي أن تصاحب تلك القائمة العمل.

2

الترخيص هو مجموعة البنود التي تحكم استعمال أو إعادة توزيع العمال وكل ما يتعلق
بحقوق ملكية العمل.
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 .٦النزاهة :قصصد يشصصترط الصصترخيص علصصى العمصصال الصصتي يتصصم توزيعهصصا وتحتصصوي
علصصى تعصصديلت ،علصصى العمصصل الصصصلي أن يحمصصل العمصصل الناتصصج اسصصما مختلفصصا أو

رقم إصدار مختلف عن العمل الصلي.
 .٧عدم التمييز ضد الرفراد أو المجموعات :الترخيص يجب ألل يميز ضصصد أي
شخص أو مجموعة من الشخاص.
وقصصدمت مؤسسصصة "المعرفصصة الحصصرة" تعليقصصا علصصى هصصذا المعيصصار بصصأنه "مصصن أجصصل
الحصول على الفائدة القصوى من هذه العملية ،ينبغي على الحد القصى مصصن

الشصصصصخاص والجماعصصصصات المتنوعصصصصصة أن تكصصصصصون مؤهلصصصصصة علصصصصى قصصصصدم المسصصصصاواة

للمساهمة في فتح المعرفة ،ولذلك فإننا ل نسمح لي ترخيص للمعرفة الحصصرة

بأن يمنع أي شخص من الستفادة منه.

.٩عصصدم التمييصصز ضصصد مجصصالت التجتهصصاد :ويعنصصي أن الصصترخيص يجصصب أل يقيصصد
حق أي شخص من الستفادة مصصن العمصصل فصصي حقصصل معيصصن ،علصصى سصصبيل المثصصال؛

يجب أن ل يحظر استخدام محتوى معين فصصي العمصصال التجاريصصة ،أو للبحصصو ث

الجينية ..إلخ.

هصصصذا المعيصصصار هصصصام جصصصدا ،حيصصصث يشصصصير أنصصصه وفصصصي كصصصل الحصصصوال ل يمكصصصن قصصصصر

اسصصصتخدام المعرفصصصة المكتسصصصبة مصصصن أي عمصصصل فصصصي أغصصصراض معينصصصة دون سصصصواها،
وهصصدف هصصذا المعيصصار هصصو حظصصر الفخصصاخ الصصتي تسصصتهدف منصصع اسصصتخدام المصصواد

المفتوحصصة تجاريصصا ،فالهصصدف هصصو جصصذب المسصصتخدمين التجصصاريين إلصصى مجتمصصع

المعرفة الحرة وليس استبعادهم منه.
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 .١٠رخصة إعادة التوزيع :ويشصصمل ذلصصك أن الحقصصوق المتعلقصصة بعمصصل مصصا يجصصب

أن تنطبصصق أيضصصا علصصى جميصصع الرطصصراف الصصذين يعيصصدون تصصوزيعه ،دون الحاجصصة

لتنفيذ تراخيص إضافية من جانب تلك الرطراف.
هذا المعيار يشصصير أنصصه ل يجصصوز بصصأي حصصال أن يتصصم وضصصع تراخيصصص إضصصافية فصصي
حالة وجود أرطصصراف قصصائمين علصصى توزيصصع العمصصل ،ويصصرى البصصاحث أن هصذا المعيصصار

يسصصتهدف منصصع إغلق المعرفصصة مصصن خلل وسصصائل غيصصر مباشصصرة مثصصل اشصصتراط
اتفاق عدم الفصاح.3

 .١١الرخصصصصصة ل يجصصصصب أن تختصصصص بحزمصصصصة بعينهصصصصا :ويعنصصصصي هصصصصذا المعيصصصصار أن
الحقوق المتعلقة بعمصصل مصصا يجصصب أل تعتمصصد علصصى كصصون العمصصل جصصزءا مصصن حزمصصة

معينة ،وإذا استخرج العمل من تلك الحزمصصة واسصصتخدم أو وزع ضصصمن شصصروط
رخصصصة العمصصل ،فجميصصع الجصصزاء الصصتي يتصصم إعصصادة توزيعهصصا مصصع العمصصل يجصصب أن

يكون لها نفس الحقوق التي تتمتع بها الحزمة الصلية.

 .١٢الرخصة يجب أن ل تكبصصل إعصصادة توزيصصع أعمصصال أخصصرى :الصصترخيص يجصصب

أن ل يضع قيودا على العمال الخصصرى ،الصتي يتصم توزيعهصصا جنبصصا إلصصى جنصصب مصصع

العمل المرخص ،على سبيل المثال؛ يجصصب أل ينصصص الصصترخيص علصصى أن جميصصع

العمال الخرى الموزعة من خلل ذات الوسيط أن تكون مفتوحة.

3

يشير مصطلح "عدم الفصاح" إلى عقود قانونية بين رطرفين أو أكثر ،تقوم على تحديد
المعلومات أو المعرفة التي يمكن مشاركتها مع الرطراف الخرى غير الموجودة بالعقود ،وتقيد أو
صت
تمنع وصول أي من الرطراف الخرى من الوصول إلى أو معرفة المعلومات والمعرفة التي ن ل
عليها العقود.
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هذا المعيصصار ينطبصصق فصصي حصصالت اسصصتخدام العمصصل الصصصلي ضصصمن حزمصصة

معينة يشكلت من مجموعة أعمصصال مختلفصصة فصصي الصصترخيص ،فصصي هصصذه الحالصصة ل

يجصصوز أن يتصصم اشصتراط أن تخضصصع الحزمصصة كاملصصة بمصصا فيهصصا مصصن أعمصصال مختلفصصة

في الترخيص لنفس ترخيص العمل الخاضع لمعايير المعرفة المفتوحة.

وهصصصصذا يعنصصصصي أن لمصصصصوزعي المعرفصصصصة المفتوحصصصصة الحصصصصق فصصصصي خيصصصصاراتهم

بأنفسصصصهم ،ويلحصصصظ أن رخصصصصة "المشصصصاركة بالمثصصصل" 4ل تنطبصصصق إل إذا شصصصكلت
الحزمة كلها عمصصل واحصصد ،فمصصن ثصصم إذا كصصان العمصصل فصصي ذاتصصه مكصصون لصصذاته -عمصصل

غير مكون من أعمال مختلفة -فإنه يمكصصن فصصي هصصذه الحالصصة اشصصتراط المشصصاركة
بالمثل.
المعايير السابق ذكرها كما ذكرتها مؤسسة "المعرفة المفتوحة" تصف
الشصصكل النهصصائي للعمصصل ،لوصصصفه بصصأنه عمصصل حصصر ،إل أنصصه للوصصصول للمعرفصصة الحصصرة

دون وجود أي قيود من أي نوع ،ينبغي أن يتصصم مراعصصاة بعصصض التفاصصصيل الصصتي
تعصصصزز الوصصصصول للمعصصصايير السصصصابقة ،هصصصذه التفاصصصصيل تتعلصصصق بصصصترخيص العمصصصال
واسصصتخدام التقنيصصات المناسصصبة لجعصصل العمصصل يصصصنف علصصى أنصصه "حصصر" مصصن هصصذه

الشروط:
•

نشصصصصصر العمصصصصصال تحصصصصصت ترخيصصصصصص حصصصصصر ل يعصصصصصوق حريصصصصصة السصصصصصتخدام
والسصصتفادة مصصن العمصصال بالشصصكل والطريقصصة وفصصي الغصصرض الصصذي يريصصده

المستخدم دون وجود أي عوائق من أي نوع.
4

مصطلح "المشاركة بالمثل" يشير إلى أحد بنود رخص استخدام "المشاع البداعي" ،وينص على

"إذا عندلت أو حنولت أو ربرني ر
ص لك فليس لك توزيع اليمصننفف
ى يمصننف )عمل( يمررنخ ص
ت رعرمل عل ى
)عمل( الناتج إل بالررخصة ذافتها أو برخصة متوافقة معها".
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•

استخدام الصيغ والبرمجيات التي تراعي المعايير الحصصرة فصصي نظمهصصا

•

نشر البيانات بصيغ حرة وعدم العتماد على صيغ الملفات المحتكرة.

التقنية.
•

العتمصصاد علصصى البرمجيصصات الحصصرة وهصصو مصصا يصصؤدي إلصصى تصصوفر البيانصصات
بصيغ حرة ومراعاة للمعايير الحرة.

•

العتماد على بروتوكصصولت وصصصول تتيصصح النفصصاذ الحصصر للمعلومصصات دون
وجود عوائق تحد من الستخدام.
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البيانات المفتوحة كآلية لتحرير المعرفة
يشير مصطلح "البيانصصات المفتوحصصة" إلصصى البيانصصات اليمولثقصصة الصصتي يتصصاح

استخدامها أو إعادة نشرها من قبل أي شخص ،دون أي قيصصود تتعلصصق بحقصصوق
النشر والتأليف أو براءات الختراع أو أي من تقنيات التحكم) ،كصصإدارة القيصصود

الرقميصصة (5علصصى سصصبيل المثصصال ،ودون وجصصود تكلفصصة مقابصصل السصصتخدام ،وهصصذا

المصصصطلح يسصصتخدم فصصي العديصصد مصصن المجصصالت كصصالعلوم والبيانصصات الحكوميصصة

وغير ذلك.

فصصصصي المجصصصصال الحكصصصصومي يشصصصصير مصصصصصطلح "البيانصصصصات المفتوحصصصصة" إلصصصصى

البيانات التي يتم جمعها من قبل المؤسسصصات والصصوزارات والهيئصصات الحكوميصصة
المختلفصصصصة ،والصصصتي يمكصصصصن أن تكصصصون معلومصصصصات وإحصصصصائيات وقواعصصصد بيانصصصصات

ورسصصصوم بيانيصصصة وغيصصصر ذلصصصك ،ويتصصصم نشصصصرها علصصصى النصصصترنت فصصصي صصصصورة رقميصصصة

مناسبة وملئمة لعصصادة اسصصتخدامها فصصي الغصصرض الصصذي يريصصده المسصصتخدم دون

وجود قيود ،وينبغي على هذه البيانصصات أن تخضصصع لرخصصصة اسصصتخدام حصصرة ،ل
تضع أي قيود سواء فيما يتعلصصق بالملكيصصة الفكريصصة ،أو بصصراءات الخصصتراع أو أي

قيود تقنية ،وأن يتم نشرها بطريقة تلئم النظمة المعلوماتية المختلفة ،وأن

تكصصصون المعلومصصصات واضصصصحة وكاملصصصة مثصصصل وجصصصود تأريصصصخ للمحتصصصوى المنشصصصور،

وتحديد النطاق أو الموقع الجغرافي له.

5

"إدارة القيود الرقمية" هي تقنية يتم استخدامها لتقييد استخدام وتشغيل وعرض ونسخ
المحتوى المحمي بها ،أو الوصول له ،أو تحويله لصيغة أخرى ،تستخدم هذه التقنية يمكن
تستخدم في البرمجيات ،واللعاب ،والكتب ،والوسائط المتعددة ،والصور والصوتيات وأي
محتوى رقمي.
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البيانات الحكومية المفتوحة
نوعيصصصة البيانصصصات الحكوميصصصة المنشصصصورة؛ كبيانصصصات مفتوحصصصة ،يجصصصب أن
يتصصوافر بهصصا بعصصض الخصصصائص الصصتي مصصن شصصأنها أن تصصدعم الحصصق فصصي الوصصصول،

وحريصصصصصة السصصصصصتخدام ،ومراعصصصصصاة معصصصصصايير حقصصصصصوق النسصصصصصان ومصصصصصن بيصصصصصن هصصصصصذه

الخصائص:

* أن تكون البيانات متاحة بشكل مباشصصر للوصصصول دون الحاجصصة لتقصصديم رطلصصب
للوصول.

* أن تكون هذه البيانات متاحة بمقابل معقول ل يتعدى تكلفة النشر ،ويفضل
أن يكون متاح للتنزيل من النترنت.

* أن تكون هذه البيانات متاحة للجميع دون تمييز بين البشصصر علصصى أي أسصصاس
بما في ذلك المنطقة الجغرافية أو الجنسية.

* يمكصصن للبيانصصات أن يتصصم اسصصتخدامها فصصي أي مجصصال أوغصصرض دون وجصصود أي
قيود.

* أن تكون هذه البيانات متاحة بصيغة ملئمة وسهلة الستخدام ،وفي شكل
قابل للتعديل.

* أن تكصصصون هصصصذه البيانصصصات ل تنتهصصصك حصصصق مصصصن حقصصصوق النسصصصان؛ كصصصالحق فصصصي
الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة.

يمكن القول إنه ينبغصصي لكصصي تكصصون البيانصصات مفتوحصصة أن تتصصوافر حريصصة

استخدامها بالطريقة وفي الغرض الذي يريده أي فرد أو مؤسسصصة دون قيصصود،

لهذا يجب أن ينص ترخيص استخدام هذه البيانات صراحة على أنه:
•

للجميصصصع الحصصصق فصصصي نسصصصخ ونشصصصر وتوزيصصصع وبصصصث المعلومصصصات والبيانصصصات

المفتوحة.
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•

للجميصصصصع الحصصصصق فصصصصي تكييصصصصف وتعصصصصديل وإعصصصصادة اسصصصصتخدام المعلومصصصصات
بالطريقصصة وفصصي الغصصرض الصصذي يريصصده المسصصتخدم ،مصصع اللصصتزام بمبصصادئ

المشاركة بالمثل.
•

للجميع حق استخدام المعلومات بطريقصصة هادفصصة للربصصح أو غيصصر هادفصصة

للربح.
واحصصدة مصصن أهصصم السصصباب الصصتي تصصدعو الحكومصصات للعتمصصاد علصصى نشصصر

وثائقهصصا المختلفصصة كبيانصصات مفتوحصصة هصصي الشصصفافية ،المجتمعصصات الديمقرارطيصصة
دائمصصا مصصا تجعصصل موارطنيهصصا علصصى ارطلع بمصصا تفعلصصه حكومصصاتهم بشصصكل مباشصصر،
واسصصصصتخدام البيانصصصصات المفتوحصصصصة فصصصصي نشصصصصر الوثصصصصائق الحكوميصصصصة يعصصصصزز حصصصصق

المصصصصوارطنين فصصصصي المعرفصصصصة والوصصصصصول إلصصصصى البيانصصصصات والمعلومصصصصات الحكوميصصصصة،
واسصصتخدامها ومشصصاركتها ،كمصصا أن تصصوفر البيانصصات والوثصصائق الحكوميصصة بصصصورة

مفتوحصصصصة سصصصصتؤثر علصصصصى السصصصصتثمار وإخصصصصراج القصصصصدرات والحلصصصصول البداعيصصصصة

للمشاكل ،فمادامت المعلومات متوفرة ويمكن الحصول عليهصصا بصصصورة ملئمصصة
فالموارطنون سيكونون قادرين على المشاركة وتقديم الحلول للمشصاكل بصوجه

عام.

يرتبصصط مفهصصوم "تحريصصر المعرفصصة والبيانصصات المفتوحصصة" بحريصصة تصصداول

المعلومات والحق في الحصول عليها ،وواقعيا فصصإن البيانصصات المفتوحصصة يمكصصن
اعتبارهصصصصصا أحصصصصصد آليصصصصصات تصصصصصداول المعلومصصصصصات ،ول يمكصصصصصن تناولهصصصصصا إذا لصصصصصم تكصصصصصن
الحكومات -مسبقا -تتيح المعلومات وتؤمن بحق الجمهور في المعرفة.

وتطصصبيق خطصصة للبيانصصات المفتوحصصة مصصن قبصصل الحكومصصات يتطلصصب تغييصصر
جصصذري علصصى عصصدد مصصن المحصصاور والمسصصتويات ،ربمصصا أهمهصصا المسصصتوى القصصانوني
13

مدخل نحو تحرير المعرفة
المنظصصم للحصصق فصصي الحصصصول علصصى المعلومصصات وتصصداولها .إذا كصصانت القصصوانين ل

تسمح أو تعصوق الح ق فصي الحصصول علصى المعلومصات وتصداولها؛ فل فائصدة مصن
صصصت
أي خطصصط لنشصصر بيانصصات مفتوحصصة ،ورغصصم أن كصصثير مصصن المواثيصصق الدوليصصة ن ل

على حق الجمهور في ذلك؛ إل أن واقع كثير من الصصدول القمعيصصة يقصصول بعكصصس
ذلك ،فل قوانين تحترم وتعزز هذا الحق ،ول حكومصصات تمتلصصك إرادة سياسصصية

لتطبيقه.

بالضافة للجانب القانوني ينبغي أيضا تناول جصصودة البيانصصات المقدمصصة
مصصن قبصصل الحكومصصات كبيانصصات مفتوحصصة ،هنصصاك مشصصكلة مثل فصصي تصصوفر بيانصصات

إحصصصصصصائية قديمصصصصصة ،أو بيانصصصصصات حصصصصصول مشصصصصصكلة بيئيصصصصصة دون تحديصصصصصد لنطاقهصصصصصا
الجغرافصصي ،أو عصصدم وجصصود تأريصصخ للبيانصصات ،جصصودة البيانصصات المقدمصصة كبيانصصات

مفتوحة مهمة وركيزة أساسية في حق الجمهور في الحصصصول علصصى المعلومصصة
وتداولها.
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تجارب دولية
العديد من الحكومات تعتمصصد علصصى البيانصصات المفتوحصصة فصصي نشصصر الكصصثير
مصصن بياناتهصصا ،6وجصصد أنصصه مصصن المفيصصد جصصدا نشصصر مثصصل هصصذه البيانصصات كنصصوع مصصن

الشفافية ،وهناك تطبيقات عديصدة لصذلك ،ربمصا أشصهرها نشصر أوجصه النفصاق فصي

المؤسسصصات الحكوميصصة ،أو التصصصويت داخصصل البرلمصصان ،والنتائصصج المترتبصصة علصصى
خطط التنمية في القطاعات المختلفة وغير ذلك من المناحي .هصصذا النصصوع مصصن

البيانصصات يصصؤثر إيجابصصا لحقصصا فصصي تطصصوير قطاعصصات مهمصصة ،عصصن رطريصصق مكافحصصة

الفسصاد وإيجصاد الحلصصول البداعيصصة للمشصاكل الخدميصصة ،وحصتى فصي تطصوير أداء

البحث العلمي والصحافة والعلم وغير ذلك من القطاعات.

فصصي عصصام  ٢٠٠٩أخرجصصت حكومصصة الوليصصات المتحصصدة المريكيصصة موقعهصصا

اللكتروني الخاص بالبيانات المفتوحة ،الموقع يحتوي على مئصصات اللف مصن
الوثائق المؤرخة والمصنفة جغرافيصصا فصصي العديصصد مصصن المجصصالت ،البيانصصات الصصتي

يتنشر ويتجمع ليست من المؤسسات والهيئصصات الحكوميصصة فقصصط ،لكصصن أيضصصا مصصن
خلل البيانصصصات الصصصتي يتيحهصصصا الجمهصصصور ،كمصصصا أنصصصه منصصصذ إرطلق موقصصصع الحكومصصصة

المريكية للبيانات المفتوحة تم إرطلق عدد من المبادرات الحكوميصصة الخصصرى
في هذا المجال؛ خاصة فيما يتعلق بأوجه إنفاق الضرائب ،والبيانات المتعلقة

بقطاعصصصصات التعليصصصصم والطاقصصصصة والبيئصصصصة والقتصصصصصاد والتكنولوجيصصصصا ،والبيانصصصصات
المتعلقصصة بالصصصناعات السصصتخراجية والمصصوارد الطبيعيصصة والمخصصصارطر الطبيعيصصة

وغير ذلك من أنواع البيانات.
6

نشرت مبادرة "شراكة الحكومات المفتوحة" عدد من دراسات الحالة حول حكومات قامت بنشر
بياناتها كبيانات مفتوحة ،يمكن الرطلع عليها عبر الرابط التالي :
http://www.scribd.com/mobile/users/opengovpart/collections/4376877
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فصصصي مطلصصصع عصصصصام  ٢٠١٠قصصصصامت الحكومصصصصة البريطانيصصصصة بتدشصصصصين موقعهصصصصا
الخصصصاص بالبيانصصصات المفتوحصصصة ،الموقصصصع يتصصصم تغصصصذيته بالبيانصصصات الصصصصادرة عصصصن

الحكومة في قطاعات مختلفصصة ،مثصل؛ المصدارس والعلم والثقافصصة والمجصالس
المحلية والصحة والطاقة والكصثير مصن البيانصات الص ادرة عصن جهصات حكوميصة

متعصصددة ،مصصا يسصصتحق الصصذكر أيضصصا فصصي هصصذا الصصصدد أن الموقصصع يتيصصح للجمهصصور
تذويده بالبيانات.
فصصصي عصصصام  ٢٠١١دشصصصنت كينيصصصا "المبصصصادرة الكينيصصصة للبيانصصصات المفتوحصصصة"،

حيصصث نشصصصرت علصصصى موقصصع خصصاص بالبيانصصصات الحكوميصصصة المفتوحصصصة الكصصصثير مصصن

البيانات المتعلقة بإحصصصائيات النفصصاق الحكصصومي ،وبيانصات متعلقصصة بالقطاعصصات

مختلفصصصة؛ كالصصصصحة ،والتعليصصصم ،والطاقصصصة ،والعدالصصصة ،والزراعصصصة وغيصصصر ذلصصصك مصصصن
القطاعات.
في عام  ٢٠١١أيضا دشنت مولصصدوفا موقعهصصا للبيانصصات المفتوحصصة "بوابصصة

مولصصدوفا للبيانصصات المفتوحصصة" ،ومنصصذ إرطلقهصصا وتقصصوم الحكومصصة بنشصصر بيانصصات

علصصى الموقصصع تتعلصق بصصالتعليم والتصصأمين الصصصحي والقتصصصاد والزراعصصة والمصصوارد

الماليصة ،كمصصا تقصصوم أيضصا عصصدد مصن الصوزارات والمكصاتب الداريصصة المركزيصة بنشصر

بياناتها على الموقع.
هناك الكثير من التجارب الحكوميصصة حصول العصصالم الصتي تتبنصصى البيانصصات

المفتوحة ،ومنها بعض الدول العربية أيضصصا ،مثصصل؛ تصصونس والمغصصرب والمصصارات
والردن وغيرهصصم ،وإن كصصانت ليسصصت بالمسصصتوى المطلصصوب وربمصصا مترديصصة فيمصصا
16
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يتعلق بالنزاهة والشفافية وجصودة البيانصات المقدمصة ،ويرجصع ذلصك إلصى العديصد

مصصن السصصباب الصصتي تتصصصل بصصالبنى القانونيصصة والتشصصريعية؛ خاصصصة فيمصصا يتعلصصق

بقصصصصوانين الحصصصصصول المعلومصصصصات وآليصصصصات الفصصصصصاح عنهصصصصا مصصصصن قبصصصصل الجهصصصصزة

الحكوميصصصصة ،وأيضصصصصا غيصصصصاب الرادة السياسصصصصية لتحريصصصصر البيانصصصصات والمعلومصصصصات

الحكومية والفصاح عنها.
يصصذكر أيضصصا أن البيانصصات المفتوحصصة تسصصتخدم فصصي الكصصثير مصصن مجصصالت

المعرفصصة ،بحسصصب مؤسسصصة المعرفصصة المفتوحصصة ) (okfn.orgتسصصتخدم مبصصادئ
البيانصصات المفتوحصصة فصصي كصصثير مصصن المجصصالت ،مثصصل الثقافصصة والعلصصوم والقتصصصاد

والحصائيات والطقس والبيئة والمواصلت والمعلومات الجغرافية.
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فلسفة النفاذ الحر
تقصصصوم فكصصصرة النفصصصاذ الحصصصر بالسصصصاس علصصصى مشصصصاركة المعلومصصصات وحريصصصة

تداولها وتبادلهصصا ،ويحمصصل المصصطلح جصانبين فصصي تعريفصه ،الول تقنصصي ،ويشصير
إلى إمكانية وصصول المسصتخدمين إلصى البنيصة التحتيصة للشصبكات واسصتخدامها

دون عوائق ،وأن يتاح للمستخدم حرية استخدام التطبيقات والخدمات دون
وجود أي نوع من أنواع التمييز كمنع الوصول لفئات أو أماكن جغرافية أو أي

مصصن أشصصكال التمييصصز ،علصصى الجصصانب الخصصر فصصإن مصصصطلح النفصصاذ الحصصر يشصصير إلصصى

إمكانيصصة الوصصصول بحريصصة لمحتصصوى رقمصصي بشصكل مباشصر دون وجصصود أي عوائصق
تتعلصصق بصصتراخيص السصصتخدام ،ويكصصون هصصذا المحتصصوى خصصال مصصن أغلصصب الموانصصع
المتصلة بحقوق المؤلف .باختصار ،النفاذ الحر يشير إلى إيجصصاد بصصدائل لنمصصاذج

النشصصصر التقليديصصصة ،لتمكيصصصن عمصصصوم النصصصاس مصصصن الوصصصصول إلصصصى المعرفصصصة بشصصصتى

أشكالها ،دون وجود أي نوع من القيود القانونيصة والماليصة والتقنيصة الصتي تحصد

من القدرة على الوصول.

هنصصاك العديصصد مصصن المشصصروعات الصصتي تصصدعم النفصصاذ الحصصر وفصصي كصصثير مصصن
المجصصصالت ،علصصصى سصصصبيل المثصصصال؛ فصصصي مجصصصال التعليصصصم التقنصصصي ،هنصصصاك مشصصصروع

"مشصصاركة المعرفصصة حصصول البرمجيصصات الحصصرة" ،7يهصصدف هصصذا المشصصروع لمشصصاركة
المعرفصصة حصصول البرمجيصصات الحصصرة والمعصصايير المفتوحصصة ،وتبصصادل الخصصبرات فصصي

هذا الشأن ،وقصصد رطصصلور المشصصروع نظامصصا تعاونيصا فصصي إنتصاج المعرفصة علصى شصصبكة

النصصترنت ،حيصصث يصصوفر مصصواد تعليميصصة متعصصددة حصصول البرمجيصصات الحصصرة ذات
جودة عالية ،ويعتمد في هذا على برمجيصصات حصصرة أيضصصا ،مشصصروع آخصصر مشصصابه

7

Share knowledge about free Software http://www.selfproject.eu
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هو "أكاديمية التقنيات الحرة" ،8يعمل هذا المشروع وكصصأنه جامعصصة افتراضصصية

علصصصصى النصصصصترنت ،حيصصصصث يمكصصصصن للطلب التسصصصصجيل فصصصصي الكاديميصصصصة ،ودراسصصصصة
ومتابعصصصصة المناهصصصصج حيصصصصث يتصصصصاح علصصصصى الموقصصصصع الكصصصصثير مصصصصن المصصصصواد التعليميصصصصة

المفتوحة.

فصصصي المجصصصال العلمصصصي هنصصصاك كصصصثير مصصصن تجصصصارب النفصصصاذ الحصصصر الصصصتي تصصصوفر
للمسصصتفيدين الوصصصول الحصصر لصصدوريات وكتصصب علميصصة وأبحصصا ث وتقصصارير وغيصصر

ذلك ،على سبيل المثال المكتبصة العامصة للعلصوم PLOS؛ وهصي عبصارة عصن مكتبصة

غيصصر هادفصصة للربصصح ،تقصصوم علصصى نشصصر دوريصصات علميصصة عاليصصة الجصصودة والمسصصتوى،
وتصصصوفر النفصصصاذ الحصصصر لهصصصذه الصصصدوريات ،كمصصصا أن العمصصصال الصصصتي تنشصصصرها مرخصصصصة

برخصة المشاع البداعي )النسبة( .وهناك أيضا الكثير من المستودعات الصصتي

تقوم بنشر دوريصصات وأبحصصا ث وتقصصارير علميصصة ،علصصى سصصبيل المثصصال مسصصتودع E-
 ،Lis eprints.rclis.orgواحصصد مصصن أبصصرز المسصصتودعات ،والصصذي يعتصصبر بمثابصصة
أرشيف للمكتبات وعلم المعلومات ،كما أنه يصدعم  22لغصة منهصم اللغصة العربيصة،

هناك أيضا موقع  ،doaj.orgهذا الموقع يعمل كصصدليل لنشصصر الصصدوريات العلميصصة

والكاديمية في مختلصف المجصالت ومصصنفة وأيضصا يغطصي أك ثر مصن لغصة ،هصذا

الدليل يحتوي على قرابة  ١٠آلف دورية حتى كتابة هذه السطور.
ويكيبيديا "الموسصصوعة الحصصرة" أيضصصا واحصصدة مصصن الهصصم التجصصارب الصصتي

تدعم النفاذ الحر للمقالت والمواد المنشورة عليها ،كما أنهصا تتيصح أيضصا حريصة
كاملة لتعامصصل المسصتخدمين مصع المحتصصوى المنشصصور ،وهصصي أيضصا المنصصة الهصم

8

Free Technology academy http://ftacademy.org
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والشهر في تجصصارب إنتصصاج المحتصصوى المعرفصصي بطريقصصة تعاونيصصة" ،ويكيبيصصديا"

الن تحتوي على مليين المقالت بأغلب اللغات في العالم.
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مبادرات لدعم النفاذ الحر
هنصصاك الكصصثير مصصن المبصصادرات الصصتي تصصدعم النفصصاذ الحصصر ،ربمصصا كصصان أهمهصصا
مبصصادرة بودابسصصت للوصصصول المفتصصوح  ،٢٠٠٢والصتي دعصصت للوصصصول الحصصر للبحصصث

فصصصي جميصصصع المجصصصالت ،وجصصصاءت المبصصصادرة كتشصصصجيع البصصصاحثين علصصصى الرشصصصفة

الذاتيصصصة لعمصصصالهم العلميصصصة والنشصصصر فصصصي مجصصصالت الوصصصصول الحصصصر ،وخصصصرج مصصصن

المبصصادرة إعلن للنفصصاذ الحصصر ،9ولقصصع عليصصة أكصصثر مصصن  ٦٠٠٠مؤسسصصة مصصن مختلصصف
أنحصصصصاء العصصصصالم ،حيصصصصث دعصصصصا العلن إلصصصصى "نهيصصصصب بكصصصصل المؤسسصصصصات والفصصصصراد

المهتميصصن المسصصاعدة فصصي تحقيصصق الوصصصول الحصصر لمصصا تبقصصى مصصن النتصصاج العلمصصي
البحصصثي ،ولزالصصة العوائصصق ،وبخاصصصة عوائصق السصصعار الصتي تسصصد الطريصصق .وكلمصصا

زاد عصصدد الصصذين ينضصصمون إلصصى هصصذه الجهصصود الراميصصة لتعزيصصز هصصذه القضصصية ،فصصإنه
كلمصصا عجصصل ذلصصك بمجصصئ الصصصوقت الصصذي يجعلنصصصا نتمتصصع جميعصصصا بفوائصصصد الوصصصصول

الحر".

في عام  ٢٠٠٣أيضا ك ان هنصاك بيصان "برليصن حصول المعصبر المفتصوح إلصى المعرفصة
العلميصصة" ،حيصصث اجتمصصع خصصبراء دوليصصون فصصي مصصؤتمر استضصصافته جمعيصصة مصصاكس

بلنك  The Max Planck Societyوالترا ث الثقافي الوروبصصي European
 ،Culture Heritageلمناقشصصصة رطرقصصصا جديصصصدة للوصصصصول إلصصصى المعلومصصصات عصصصن

رطريصصصق النصصصترنت ،وتوصصصصل الخصصصبراء المشصصصاركون إلصصصى مجموعصصصة مصصصن المبصصصادئ
والقتراحصصصات الصصصتي يجصصصب أن تأخصصصذ بهصصصا معاهصصصد البحصصصث العلمصصصي ،ومؤسسصصصات

المعلومصصصات ،وصصصصدرت هصصصذه المبصصصادئ فصصصي وثيقصصصة ارطلصصصق عليهصصصا " بيصصصان برليصصصن

9

ترجمة إعلن بودابسيت إلى العربية
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/arabic-translation
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للوصول الحر للمعرفة في العلوم والنسانيات".10
فصصي  ٢٠٠٣اجتمصصع العديصصد مصصن داعمصصي الوصصصول الحصصر فصصي هصصوارد هيصصوز

الطصصبي بالوليصصات المتحصصدة المريكيصصة ،وخصصرج مصصن هصصذا اللقصصاء "بيصصان بيثسصصدا

للنشصصصر الخاضصصصع للوصصصصول الحصصصر" ،هصصصذا البيصصصان تصصصم تبنيصصصه مصصصن قبصصصل العديصصصد مصصصن
الكاديميين والباحثين والمؤسسات ،وقدم البيان تعريفا للوصول الحر ،حيث

اشترط عدم وجود قوانين تعيصصق حريصصة المسصصتخدمين مصصن الوصصصول للمحتصصوى
الخاضصصصع للوصصصصول الحصصصر ،وإعطصصصاء الحصصصق فصصصي إعصصصادة النسصصصخ والتوزيصصصع والبصصصث
واستخدام المحتوى بالشكل والطريقة والغرض الذي يناسب أي شخص دون
وجود أي عوائق ،كما اشترط البيان أيض ا تصوفير العمصل بالكامصل بصصيغ ملئمصة

دون قيود.

11

في المرحلة الولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات ،التي يعفقصصدت

فصصي جنيصصف مصصن  ١٠إلصصى  ١٢كصانون الول/ديسصصمبر  ،٢٠٠٣تصصم إعلن مبصصادئ جنيصصف

ص البنصصد ٢٤
"بنصاء مجتمصع المعلومصات :تحد عصصالمي فصصي اللفيصصصة الجديصصدة" 12نصص ل
مصصصن المبصصصادئ علصصصى أن "قصصصدرة الجميصصصع علصصصى النفصصصاذ إلصصصى المعلومصصصات والفكصصصار

10

ترجمة )بيان برلين الوصول الحر للمعرفة في العلوم والنسانيات(
http://oa.mpg.de/fles/2010/04/BerlinDeclaration_ar.pdf

Bethesda Statement on Open Access Publishing 11
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm

 12إعلن مبادئ جنيف – جنيف " 2003بنصاء مجتمصع المعلومصات :تحد عالمي في اللفيصة الجديدة"
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!PDFA.pdf
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والمعارف والمساهمة فيها هي مسصصألة أساسصية فصصي مجتمصصع معلومصصات جصامع"،

ص البنصصصد  ٢٥مصصصن المبصصصادئ علصصصى أنصصه مصصصن الممكصصصن " تصصصدعيم تبصصصادل المعصصصارف
ونصصص ل

وتعزيزها علصصى الصصصعيد العصصالمي ،لغصراض التنميصة بإزالصصة الحصواجز أمصام النفصاذ

المنصصصصصف إلصصصصى المعلومصصصصات ،لغصصصصراض النشصصصصطة القتصصصصصادية ،والجتماعيصصصصة،

والسياسصصية ،والصصصحية ،والثقافيصصة ،والتعليميصصة والعلميصصة ،وبتيسصصير النفصصاذ إلصصى

معلومصصات المجصصال العصصام" .وفصصي البنصصد  ٢٦تصصم النصصص علصصى أنصصه "ينبغصصي تيسصصير
النفصصصاذ إلصصصى معلومصصصات المجصصصال العصصصام لصصصدعم مجتمصصصع المعلومصصصات ،كمصصصا ينبغصصصي

حمايتهصصصا مصصصن سصصصوء السصصصتغلل ،وينبغصصصي تصصصدعيم المؤسسصصصات العامصصصة ،مثصصصل؛

المكتبصصصصصات ودور المحفوظصصصصصات ،والمتصصصصصاحف ،ومعصصصصصارض مجموعصصصصصات العمصصصصصال

الثقافيصصة وغيرهصصا مصصن نقصصاط النفصصاذ فصصي المجتمعصصات المحليصصة ،تمكينصصا للحفصصاظ

علصصى السصصجلت الوثائقيصصة ،والنفصصاذ الحصصر والمنصصصف إلصصى المعلومصصات" ،وحصصول

ص البند  ٢٨على "إلى تعزيز النفصصاذ الشصصامل إلصصى
تعزيز النفاذ وتكافؤ الفرص ن ل

المعصصصصارف العلميصصصصة علصصصصى أسصصصصاس تكصصصصافؤ الفصصصصرص أمصصصصام الجميصصصصع واسصصصصتحدا ث
المعلومات العلمية والتقنية ونشرها ،بما في ذلك مبادرات النفاذ المفتصوح مصصن

أجل النشر العلمي".

في المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات ،التي يعفقصصدت

في تونس  ،٢٠٠٥قدمت مؤسسصصة هينصصرخ يبصصل "شصصرعة حقصصوق المصصوارطن بمجتمصصع
معلومصصات مسصصتدام ، 13كنتصصاج لعمليصصة نقصصاش وبحصصث أرطلقتهصصا المؤسسصصة ،وهصصي

تمثل مساهمة من قبل منظمات وأفراد ينتمون إلى المجتمع المصصدني اللمصصاني،

للقمصصة العالميصصة لمجتمصصع المعلومصصات ،وتصصلم إدراجهصصا علصصى حلقصصات النقصصاش ،الصصتي
صصت مبادئهصصا بشصكل صصريح علصصى أن "المعرفصة هصي إر ث
تعقد إعصصدادا للقمصصة ،ون ل
 13شرعة حقوق الموارطن بمجتمع معلومات مستدام
http://www.worldsummit2003.de/download_en/Charta-3-0-arabic.pdf
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إنساني ،وملك للجميع ،ويجصب أن تكصون بالتصالي متاحصة ومتصصوفرة للكصل" ،وأن

صصصت بنصصود الشصصرعة أيضصصا
"النفاذ إلى المعلومات يجصصب أن يكصصون متاحصصا" ،كمصصا ن ل
على أنه "لك ل
ل فرد الحق في النفاذ إلى المعلومصات ووس ائل التص ال" .ودعصصت
أيضصصا إلصصى ردم الهصصوة الرقميصصة بيصصن الشصصعوب "ردم الهصصوة الرقميصصة بيصصن الشصصعوب

يجب أن يتصلدر قائمة الولويات السياسية".
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المعايير الحرة
تعد المعايير الحرة أحصد الركصائز الساسصية لتحريصر المعرفصة فصي العصصر

الرقمصصصي ،وتشصصصمل المعصصصايير المتعلقصصصة بالبرمجيصصصات أو صصصصيغ الملفصصصات وأنظمصصصة
التشصصصصغيل والشصصصصبكات وحصصصصتى الجهصصصصزة الرقميصصصصة ،وتنبصصصصع أهميتهصصصصا مصصصصن تصصصصأثير

اسصصصصتخدام المعصصصصايير علصصصصى قصصصصدرة المسصصصصتخدمين فصصصصي السصصصصتخدام والتشصصصصغيل

والتطوير.
يعلرف "المعيار" على أنه مجموعة من القواعصصد والشصصروط والمتطلبصصات

الخاصصصة بصصالنظم التقنيصصة ،وتكصصون محصصددة مسصصبقا ،أي أن المعيصصار هصصو مصصصطلح
صف المكونات والمواصصصفات والجصصراءات
يشير إلى وثيقة أساسية تحدد وتو ل

وعمليات المعالجة.

"المعصصصايير التقنيصصصة" يتصصصم بناءهصصصا مصصصن قبصصصل منظمصصصة معينصصصة أو شصصصركة أو
مجموعصصة مصصن الرطصصراف ،وعنصصد بنصصاء أي منتصصج متوافصصق مصصع معيصصار معيصصن ،هصصذا
يعني ضمنيا أن هذا المنتج سيعمل مع أي منتج آخر يتبع نفس المعايير.

"المعايير الحرة" مصطلح يشير إلى المعايير التي تم تطويرها بشكل
تعصصاوني وكصصل تفاصصصيلها معلنصصة بشصصكل كامصصل ،ومتاحصصة للسصصتخدام مصصن قبصصل أي
شصصخص ،ويمكصصن اسصصتغللها دون مقابصل مصصادي ،وهصصذا علصصى عكصس المعصصايير غيصصر

الحصصصصرة ،والصصصصتي غالبصصصصا مصصصصا يتبنصصصصى مصصصصن قبصصصصل شصصصصركات ،ول يتصصصصم إتاحصصصصة بياناتهصصصصا
ومعلوماتها ،ومن ثم ل تتوافق سوى مع منتجات الجهة التي وضعتها.
25
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مثال على المعايير الحرة والمعايير غيصصر الحصصرة ،حيصصث قصصامت مؤسسصصة
أواسصصيس بتطصصوير صصصيغة للمسصصتندات تحصصت اسصصم ) (ODFصصصيغة المسصصتندات

المفتوحصصة  ،Open Documents Format14وتصصم نشصصر معصصايير هصصذه الصصصيغة

علنا دون وجود أي عوائق تتعلق بالملكيصصة الفكريصصة أو بصصراءات الخصصتراع ،ولن

معصصايير هصصذه الصصصيغة متاحصصة للجميصصع فقصصد دعمصصت الكصصثير مصصن برمجيصصات الحصصزم

المكتبيصصصة هصصصذه الصصصصيغة )المكتصصصب الحصصصر 15والمكتصصصب المفتصصصوح 16علصصصى سصصصبيل

المثال( ،إل أن عام  2007أصصدرت مايكروسصوفت إصصدارة جديصدة مصن حزمصة
البرمجيصصات المكتبيصصة الخاصصصة بهصصا ،ورفضصصت مايكروسصصوفت اسصصتخدام صصصيغة

المستندات المفتوحة متاحة المعايير ،وتصصم إنتصاج صصيغة مخصصصة لتطبيقصات

مايكروسوفت المكتبية وغير منشور أي مصصن معاييرهصا ،فمصصن ثصصم هصي صصصيغة ل

تتوافصصق سصصوى مصصع منتجصصات مايكروسصصوفت فقصصط بعكصصس "صصصيغة المسصصتندات
المفتوحة" التي اتبعت معايير حرة.
مصصا يهمنصصا فصصي المثصصال السصصابق هصصو توضصصيح الفصصرق بيصصن المعصصايير الحصصرة

والمعايير غير الحرة .الصيغ الحصصرة الصصتي اتبعصصت معصصايير حصصرة يمكنهصصا أن تعمصصل
مصصع أكصصثر مصصن تطصصبيق وعلصصى أكصصثر مصصن نظصصام تشصصغيل ،فصصي حيصصن أن الصصصيغ غيصصر
الحصرة لصن تعمصل إل مصع منتجصات الشصركة المنتجصة لهصا )علصى سصبيل المثصال لصن

تستطيع استخدام الصيغ الصصتي انتجتهصا مايكروسصصوفت إل مصصن خلل منتجصصات
OASIS Open Document Format for Ofce Applications (OpenDocument) TC 14
https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ofce
 15موقع حزمة المكتب الحر http://www.libreofce.org/default
 16موقع حزمة المكتب المفتوح http://www.openofce.org
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الشصصصصركة نفسصصصصها( ،هصصصصذه النوعيصصصصة مصصصصن الممارسصصصصات تصصصصؤدي للحتكصصصصار وسصصصصيطرة
الشركات المنتجة ،وحتى عدم القدرة على التعامل مع الملفات في المستقبل،

ويتضصصاعف خطصصر مثصصل هصصذه الممارسصصات فصصي حالصصة اسصصتخدام تطبيقصصات وصصصيغ

ومعايير غير حرة في عمل كيانات ضخمة كالمؤسسات الحكومية مثل.
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الصيغ الحرة
صصصيغ الملفصصات هصصي رطريقصصة قياسصصية لصصصياغة الملفصصات مصصن أجصصل حفظهصصا

في ملف حاسوبي ،في الحواسيب يتصصم تخزيصصن ومعالجصصة البيانصصات فصصي )بتصصات
 ،(bitوهي الوحدة الساسية لحوسبة المعلومات والتصالت الرقمية ،والبصصت
لصصصه قيمتصصصان ،هاتصصصان القيمتصصصان يمكنهمصصصا أن يكونصصصا قيمصصصتين رقميصصصتين ) ،(1/0أو

قيمصصتين منطقيصصتين )نعصصم/ل – صصصح/خطصصأ( ،أو علمصصات جبريصصة ) ،(-/+أو حالصصة
التنشصصصيط )تشصصصغيل/إيقصصصاف( أو أي قيمصصصتين محصصصددتين ،صصصصيغ الملفصصصات تحصصصدد
كيفية السصتخدام والتعامصل مصع البتصات فصي وسصائط التحزيصن الرقميصة ،وهنصاك

صيغ حرة وأخرى غير حرة.

" الصصصيغ الحصصرة" هصصي الصصصيغ الصصتي تنشصصر مواصصصفات وبيانصصات التخزيصصن

الرقمي )المعايير( ،والصتي يمكنهصا أن تسصتخدم ويتنفصذ مصن قبصل أي شصخص ،ول

تعيصصصق حريصصة اسصصصتخدامها أي مصصصن بنصصود ترخيصصصص اسصصتخدامها ،وهصصصذا يعنصصي أن

الصيغ الحرة يمكنها أن يتنفذ بالبرمجيصصات الحصصرة والبرمجيصصات غيصصر الحصصرة .أمصصا

"الصصصصيغ غيصصصر الحصصصرة" فالبيانصصصات الصصصتي تحتويهصصصا يترنظصصصم ويتخصصصزن وفقصصصا لصصصترميز

مخطصصصصط معيصصصصن ،مصصصصصمم مصصصصن قبصصصصل شصصصصركة أو مؤسسصصصصة وتكصصصصون سصصصصرية ،أي أن
مواصصصفات ترميصصز البيانصصات غيصصر متاحصصة للجميصصع ،وفصصك وتفسصصير هصصذه البيانصصات

المخزنصصة يتصصم بسصصهولة رفقصصط مصصع البرمجيصصات والعتصصاد المطصصور مصصن قبصصل الشصصركة

المنتجة للصيغة.

المصصصصصصادر الحصصصصصرة سصصصصصواء كصصصصصانت برمجيصصصصصات أو أي مصصصصصصنفات إبداعيصصصصصة
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وثقافية أخرى ليست هدف في حد ذاتها ،بل الحرية والحصصق فصصي المعرفصصة هصصو

الهصصصدف ،وإرطلق الحريصصصات فصصصي المعرفصصصة والدراسصصصة والمعلومصصصات يرتبصصصط هنصصصا

بالصيغ التي يتم إصدار العمال بها ،على سبيل المثال في البرمجيصصات؛ يمكصصن
أن تقصصوم بالعمصصل علصصى نظصصام تشصصغيل حصصر )أحصصد توزيعصصات جنصصو/لينكصصس( لتقصصوم

بإنتاج كتاب ،وتقوم بإصدار الكتاب بصيغة غير حرة ) ،(doc.ث م يتصم إرطلق
الكتاب برخصة حرة ،الخلل هنا في اختيار صيغة إرطلق الكتاب غير الحرة.

أهميصصة نشصصر العمصصال بصصصيغ حصصرة ترجصصع بالسصصاس لمبصصادئ الحريصصة الصصتي
تناولناهصصا سصصابقا ،نشصصر وثيقصصة مثل بصصصيغة حصصرة يعنصصي أنصصه بإمكصصان مسصصتخدمها

الوصصصول الكامصصل لكصصل مصصا بهصصا والتعامصصل معهصصا بالطريقصصة والكيفيصصة الصتي يريصصدها،

واستخدام البرمجيات التي يفضلها فصصي ذلصصك ،بعكصصس الصصصيغ غيصصر الحصصرة الصصتي

تحد من حرية المستخدم ،هذا بخلف المشاكل العملية الخصصرى ،مثصصل مشصصكلة

الختلف الصصصصترميز بيصصصصن الصصصصصدارات المختلفصصصصة مصصصصن نفصصصصس البرمجيصصصصة ،أو أن

تحصصصديث برمجيصصصة معينصصصة ل يصصصدعم الصصصصيغة اليمنتجصصصة بنفصصصس البرمجيصصصة .ومصصصن
الصدارات القديمة لنفس البرنامصصج )علصصى سصصبيل المثصصال  doc.و ،(docx.هصصذه

المشكلة تكون كارثية إذا كنا نتحد ث عن كم هائل من المستندات كالموجودة

فصصي الشصصركات أو المؤسسصصات الحكوميصصة ،حيصصث أن اسصصتخدام صصصيغ غيصصر حصصرة
ربما يصصؤدي إلصصى إعصصادة إنشصاء نظصصم معلوماتيصصة حكوميصصة بالكامصصل ،بمصصا يسصصتتبعه

ذلك من تكلفة غيصصر مصصبررة وتعطيصل لوظصصائف إداريصصة حيويصة فصصي حصال اختفصاء

الشصصركات الجنبيصصة اليمصصروررردفة للبرمجيصصات اليمغلقصصة ،أو إذا مصصا حظصصرت دول تلصصك
الشركات تصدير تقنيات بعينها في حال تغلير أوضاع السياسة الدولية مثل.
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أهمية استخدام الصيغ الحرة
هنصصاك أسصصباب كصصثيرة ومتعصصددة لسصصتخدام الصصصيغ الحصصرة ،فيمصصا يلصصي أهصصم هصصذه
السباب:
أول :احتمال عدم القدرة على قراءة الملفات مستقبل

فصصصي حالصصصة أن قمصصصت بإنتصصصاج وثيقصصصة أو صصصصورة مثل بصصصصيغة غيصصصر حصصصرة

ستكون مضصطر أن تسصتخدم برمجيصة معينصة لقصراءة ه ذه الملفصات ،هصذا شصيء

رطصصبيعي ،الصصصيغ المحتكصصرة لصصن تعمصصل بطريقصصة رطبيعصصة سصوى مصصع البرمجيصصة الصصتي
ي
أنتجصصت مصصن خللهصصا ،فصصي هصصذه الحالصصة إذا انهصصارت الشصصركة المنتجصصة للبرمجيصصة

والصيغة أو أنه نظصصرا لي ظصصروف اقتصصادية أو سياسصصية لصصم تسصصتطع الحصصصول

على البرمجية ،وقتهصا لصن يكصون هنصاك قصدرة علصى قصراءة الملفصات ،بخلف هصذا
هناك مشكلة التحديثات البرمجيصة الصصتي تضصطر للصدفع مقابصل الحصصول عليهصا،

وغالبصصصا سصصصتكون مضصصصطر للحصصصصول عليهصصصا ،هصصصذه المشصصصكلة مهمصصصة للفصصصراد جصصصدا،
وتتضاعف أهميتها بالنسبة للمؤسسات والحكومات كما ذكرنا سابقا.

ثانيا :قابلية الستخدام والمان
الصصصصيغ الحصصصرة تتمتصصصع باسصصصتقلل برمجصصصي ،أي أنهصصصا غيصصصر مرتبطصصصة فصصصي

تشصغيلها ببرنامصج معيصن ،ينعكصس ه ذا علصى أن ه يمكصن اس تخدام الصصيغ الحصرة
على العديد من المنصات ،وعن رطريق أكثر من برمجيصصة ،هصصذه النقطصصة تنعكصصس
ليس فقط على قابليصصة اسصصتخدام الملفصصات .لكصن ،أيضصصا تصصؤثر وتحصصد مصصن انتشصصار

الفيروسات بشكل كبيرة ،هذه الميزة هامة للفراد في حالة أنهم أرادوا تغييصصر

أنظمصصة التشصصغيل أو البرمجيصصات الصصتي يسصصتخدمونها ،لصصن يكونصصوا قلقيصصن اتجصصاه
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إمكانية تشغيل ملفاتهم .وفي قطاع العمصصال والقطاعصصات الحكوميصصة تضصصاعف
ميصصزة الصصصيغ الحصصرة ،عمليصصا هصصذه القطاعصصات تصصواجه مشصصاكل ماليصصة وأمنيصصة فصصي

استخدام الصيغ غير الحرة ،هذه المشاكل ممكن أن تكصصون بسصصبب الحتكصصار أو

بسبب أوضاع سياسية واقتصادية أو لسباب أمنية ،لكن فصصي حالصة اسصتخدام
صيغ حرة -لحقا -سيكونوا قادرين علصصى تغييصصر أنظمصصة تشصصغيلهم والبرمجيصصات
التي يستخدمونها دون أن يفقدوا القدرة على التعامل مع ملفاتهم.

ثالثا :الحتكار ومخالفة القوانين
عنصصصدما تقصصصوم بإرسصصصال ملصصصف بصصصصيغة غيصصصر حصصصرة لشصصصخص مصصصا ،سصصصيكون

مضطرا لن يستخدم نفس البرمجيصصة الصصتي تسصصتخدمها أنصصت ،وإل لصصن يسصصتطيع

أن يسصصتخدم هصصذا الملصصف ،نفصصس التصصصرف مصصع نفصصس البرمجيصصة مصصع زيصصادة عصصدد
الفراد حتما سيضطر المجتمع ككل لستخدام نفصصس البرمجيصصة ونفصصس صصصيغة

الملفات ،حتى يستطيعوا التواصل فيما بينهم.
بتطصصبيق نفصصس الممارسصصة علصصى المؤسسصصات الحكوميصصة تصصصبح المشصصكلة

أضصصصصصخم ،الموارطنصصصصصون والمؤسسصصصصصات الخصصصصصرى الصصصصصتي تتعامصصصصصل مصصصصصع الحكومصصصصصة

سيضصصطرون أن يسصصتخدموا نفصصس البرمجيصصة ونفصصس صصصيغ الملفصصات ،وهصصذا مصصا

يحصصصصد ث بالفعصصصصل ،هصصصصذه الممارسصصصصة حتمصصصصا سصصصصينتج عنهصصصصا ممارسصصصصات احتكاريصصصصة،

بالضافة لضصصطرار غيصصر القصصادرين علصصى الصصدفع لشصصراء البرمجيصصة للحصصصول علصصى
البرمجيصصة بشصصكل غيصصر قصصانوني وبصصالطبع المشصصكلة المشصصتركة دائمصصا فصصي تحمصصل

أعباء مادية دائما.
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البرمجيات الحرة
حسصصب مؤسسصصة "البرمجيصصات الحصصرة" فصصإن هصصذا المصصصطلح يطلصصق علصصى

البرمجيات التي تحترم حريصصة المسصصتخدمين والمجتمصصع .بشصصكل أوضصصح ،يملصصك
المستخدمون الحرية فصصي تشصصغيل ونسصصخ وتوزيصصع ودراسصصة وتعصصديل وتحسصصين

البرمجيصصصصات .مصصصصع هصصصصذه الحريصصصصات ،يتحكصصصصم المسصصصصتخدمون )سصصصصواء الفصصصصراد أو
المجموعات( بما يفعله البرنامج لهم".

وفصصي العمصصوم ل يتصصم إرطلق مصصصطلح البرمجيصصات الحصصرة إل علصصى البرمجيصصات

التي تتيح أربعة حريات أساسية:

 حرية تشغيل البرنامج ،لي غرض كان )الحرية .( ٠

أي أنه للفرد أو المجموعة حرية استخدام البرنامج أو النسخ المعدلة منصصه لي

مهمة أو غصصرض ،وتشصصغيله علصصى أي حاسصصوب ،وإن تصصم توزيصصع البرنامصصج لي فصصرد
أو كيان ،تمتعوا أيضا بنفس الحرية في الستخدام.

 حرية دراسة كيفية عمل البرنامج ،وتعديله ليعمل ورفق رغباتك،
الوصول إلى الشفرة المصدرية )الحرية .(١

لكصصي نعتصصبر برنامجصصا مصصا أنصصه برنامصصج حصصر ،يجصصب أن يكصصون عمصصوم المسصصتخدمين
قادرين على الحصصصول علصصى الشصفرة المصصصدرية للبرنامصصج سصواء كصصانت النسصصخة
الساسية من البرمجية )غير المعدلة( أو النسخ المعدلة منها.
 حرية إعادة توزيع نسخ من البرنامج )الحرية .(٢

تحفصصظ البرمجيصصات الحصصرة حريصصة المسصصتخدمين فصصي أن يقومصصوا بإعصصادة نسصصخ
البرامج وتوزيعها ،سواء كانت النسخة الساسية من البرمجية )غير المعدلصصة(

أو النسخ المعدلة منها.
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 حرية توزيع نسخ من إصداراتك المعددلة للخرين )الحرية .(٣
عنصصد إتاحصصة الشصصفرة المصصصدرية لبرمجيصصة معينصصة يمكنصصه أن يقصصوم بتطصصوير هصصذه
البرمجيصة ،لتعمصل بشصكل أفض ل أو يزيصد إمكاناتهصا وكفائتهصا ،أو أن يقصوم ببنصاء

برمجيات أخرى عليها أو معدلة منها.
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أهمية استخدام البرمجيات الحرة
هنصصاك عصصدد مصصن الجصصوانب الهامصصة فصصي اعتمصصاد البرمجيصصات الحصصرة ،ربمصصا

يكصصصصون أهمهصصصصا هصصصصو إدماجهصصصصا فصصصصي العمليصصصصة التعليميصصصصة ،فصصصصالمفترض أن دخصصصصول
الحواسيب في أساس العمليصة التعليميصة شصيء أساسصي ،حصتى وإن كصان هنصاك

عدم اهتمام فصي الصدول الناميصة فصي ه ذا الصصدد ،أو وجصود سصوء تصصرف وقلصة
وعصصي مصصن قبصصل القصصائمين علصصى إدارة العمليصصة التعليميصصة ،فصصي هصصذا الصصصدد كتصصب
ريتشصصارد سصصتولمان ،رئيصصس مؤسسصصة البرمجيصصات الحصصرة ،مقصصال بعنصصوان "لمصصاذا

يجب على المصصدارس أن تسصصتخدم حصصصنرا البرمجيصصات الحصصرة؟" 17يحمصصل كصصثيرا
مصن الوجاهصة فصي رطصرح فكصرة عامصة حصول أهميصة اسصتخدام البرمجيصات الحصرة

في المدارس.
يقصصصصول سصصصصتولمان "أن أحصصصصد هصصصصذه السصصصصباب هصصصصو الحفصصصصاظ علصصصصى أمصصصصوال

المصصدارس ،عمليصصا عنصصد تجهيصصز معمصصل للحواسصصيب فصصي أحصصد المصصدارس ينبغصصي أن
يكصصون لكصصل جهصصاز نسصصخة أصصصلية مصصن نظصصام التشصصغيل ،معنصصى ذلصصك أنصصه فصصي حالصصة

تجهيصصز معمصصل حواسصصيب يحتصصوي فقصصط علصصى عشصصرة حواسصصب ،سصصيتم دفصصع عصصدة
آلف من الدولرات مقابل هذا ،على الجانب الخر استخدام نظام تشغيل حر

لصصن يتطلصصب سصصوى شصصراء نسصصخة واحصصدة يمكنصصك اسصصتخدامها لعصصدد ل نهصصائي مصصن

الحواسيب ،يمكنك ان تستخدمها في جميع المدارس حتى" ،إل أن سصصتولمان

يرى أن هذه النقطة ليست جوهرية ،حيث إن أصحاب البرمجيات غير الحصصرة
 17لماذا يجب على المدارس أن تستخدم حصنرا البرمجيات الحرة
http://www.gnu.org/education/edu-schools.ar.html
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يعطون نسخ مجانية من برامجهم للمؤسسات التعليمية ،رغم أنه لحقا يمكن

أن يطلبصصوا مقابصصل تحصصديث هصصذه البرمجيصصات ،ومنصصح النسصصخ المجانيصصة أسصصلوب

للسصصيطرة علصصى تصصصرفات وممارسصصات مسصصتخدمي الحواسصصيب لحقصصا ،الطصصالب

الذي تمرس منذ بداية تعليمه على استخدام نظام تشغيل معين مثل ،سيظل

يستخدم هذا النظام ،ولحقا لن يجد من يعطيه نسخه مجانية.
ويرى ستولمان أن تشصصجيع الطلب علصصى اسصصتخدام البرمجيصصات الحصصرة،

مشصصابه تمامصصا لتشصصجيعهم علصصى )إعصصادة التصصصنيع( ،فالبرمجيصصات الحصصرة أكوادهصصا
المصصصصدرية مفتوحصصصة ومتاحصصصة للجميصصصع ،يمكنهصصصم دراسصصصتها وتطويرهصصصا وخلصصصق
تطبيقصصات وبرمجيصصات جديصصدة مبنيصصة علصصى إتاحصصة المعرفصصة حصصول كيفيصصة عمصصل

أنظمة التشغيل ،وفهم كيفية عمل البرمجيات التي يسصصتخدمها الطلب ،حتمصصا

سصصيؤثر فصصي بنصصاء معرفتهصصم مسصصتقبل ،ويصصؤثر علصصى تجويصصد تعصصاملهم وتعصصارطيهم

وحصصصتى إبصصصداعهم فصصصي اسصصصتخدام البرمجيصصصات ،كمصصصا أنصصصه سصصصتتاح فصصصرص التعلصصصم

للطلب الذين لديهم موهبة في البرمجة.

وفصصصصي رفصصصصض اسصصصصتخدام البرمجيصصصصات غيصصصصر الحصصصصرة بالمصصصصدارس ،يقصصصصول
ستولمان إن البرمجيات غير الحرة "ترفض تعطش الطلب إلى المعرفصصة :إنهصصا
تقول " المعرفة التي تريدها سلرية—التعلم ممنوع!" البرمجيات الحلرة تشجع
الجميصصع علصصى التعلصصم ،ومجتمصصع البرمجيصصات الحصصلرة يرفصصض "كهنصصوت التقنيصصة"،

وهصصو الصصذي يفصصرض جهصصل العامصصة فصصي كيفيصصة عمصصل التقنيصصة ،نحصصن نشصصجع الطلب
فصصي أي عمصصر ومسصصتوى دراسصصي علصصى قصصراءة كصصود المصصصدر ومعرفصصة مصصا أمكصصن أن
يعرفوا منه ،المصصدارس الصصتي تسصصتعمل البرمجيصصات الحصصلرة سصصتتيح فصصرص التعلصصم

للط ل
لب الذين لديهم موهبة في البرمجة".
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مصصصن الجصصصوانب الخصصصرى لهميصصصة اسصصصتخدام البرمجيصصصات الحصصصرة ،التنميصصصة
والتطصصوير القتصصصادي ،اعتمصصاد المؤسسصصات الحكوميصصة أو فصصي القطصصاع الخصصاص

يصصوفر الكصصثير مصصن المصصوال الصصتي تصصصرف علصصى تكنولوجيصصا المعلومصصات ،وتراكصصم
ضخم للمعرفة التقنية مما يؤثر إيجابا على الحالة العامة لتنمية القتصاد.
العتماد على البرمجيات الحرة سيوفر الكثير من النقصصود الصصتي تصصدفعها

المؤسسصصصات للحصصصصول علصصصى برمجيصصصات مصصصن شصصصركات أجنبيصصصة عملقصصصة ،أي فصصصي
النهاية فإن النقود التي أنفقت لم تعد على القتصاد المحلصي ب أي ش كل ،مثصال

على ذلك ،شراء أنظمة تشغيل غيصصر حصصرة لحصصد المؤسسصصات الحكوميصصة مثل أو
أحصصصد الشصصصركات التجاريصصصة المحليصصصة الضصصصخمة ،يتطلصصصب دفصصصع عصصصدة ملييصصصن مصصصن

الصصصصدولرات مقابصصصصل هصصصصذا ،ثصصصصم لحقصصصصا يتصصصصم دفصصصصع مقابصصصصل مصصصصادي للحصصصصصول علصصصصى
التحصصديثات البرمجيصصة الخاصصصة بهصصذه البرمجيصصات ،فصصي حيصصن أنصصه عنصصد العتمصصاد

علصصى البرمجيصصات الحصصرة سصصيكون الوضصصع مختلصصف تمامصصا ،أول لصصن يتصصم دفصصع كصصم
هائل من الموال لصصذلك ،حيصصث إن البرمجيصصات الحصصرة يمكصصن نسصصخها والحصصصول
على تحديثاتها البرمجية دون وجود تكلفصصة تصصذكر ،ثانيصصا لصصن تحتصصاج للسصتعانة

بخبرات من الشركات الجنبية المصصنعة للبرمجيصات لتطصوير البرمجيصات الصتي

تسصصصصتخدمها ،وفصصصصي الواقصصصصع أن البرمجيصصصصات الحصصصصرة تصصصصوفر الشصصصصفرة المصصصصصدرية

للبرمجيات ،ومن ثم يمكن الستعانة بالخبرات والشركات المحلية في تطصصوير
البرمجيصصصات الحصصصرة بمصصصا يناسصصصب الحتيصصصاج ،ممصصصا يصصصؤثر إيجابصصصا علصصصى القتصصصصاد

المحلي ،بالضافة للتأثير على تراكصم الخصبرات المحليصة فصي مجصال تكنولوجيصا

المعلومصصات وانتقصصال الشصصركات والفصصراد العصصاملين فصصي هصصذا المجصصال مصصن مجصصرد
وسطاء لبيع البرامج إلى منتجيين ومطورين لبرمجيات.
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فصصصصي السصصصصياق نفسصصصه البرمجيصصصصات الحصصصصرة تتفصصصصادى خطصصصصر إعصصصصادة إنشصصصصاء

النظمة المعلوماتية للمؤسسات .في حالة العتماد على النظمة والبرمجيصصات
غيصصصر الحصصصرة فصصصي المؤسسصصصات وظهصصصور أي عيصصصوب أو مشصصصاكل أو حصصصتى ظهصصصور

احتياجصصات جديصصدة ،لصصن تكصصون هصصذه المؤسسصصات قصصادرة علصصى اسصصتغلل خبراتهصصا

الداخليصصصصة أو الخصصصصبرات المحليصصصصة المتصصصصوفرة لصصصصصلح هصصصصذه العيصصصصوب أو تطصصصصوير
النظمصصة ،ويكصصون الحصصل الوحيصصد هصصو السصصتعانة مصصرة أخصصرى بالشصصركات المنتجصصة

لهذه النظمة والبرمجيات غير الحرة ،ودفع أموال باهظصة مصصن النقصود لتشصصغيل

النظمصصصصصصة والبرمجيصصصصصصات بالطريقصصصصصصة الصصصصصصتي تلصصصصصصبي الحتياجصصصصصصات الجديصصصصصصدة أو
للتحسينات التقنية.
مشكلة إعادة إنشاء النظمة المعلوماتية للمؤسسات ربما تنتصصج بعامصصل

الصصصوقت والتطصصصور التكنولصصصوجي السصصصريع ،كمثصصصال؛ مشصصصكلة اختلف الصصصترميز فصصصي
أنساق الملفات المنتجة بواسطة الحزمة المكتبية الخاصة بمايكروسوفت ،لصصن

يكون أمام المؤسسات إل أن تشتري البرمجيات الحديثة لتستطيع السصصتمرار
فصصي التعامصصل مصصع الوثصصائق المنتجصصة بإصصصدارات برمجيصصة أحصصد ث ،وحصصتى رفاهيصصة
الستمرار بالصدارات القديمة المتاحة دون تحصديث أو شصراء رخصص جديصدة

ربما لن يكصون متاحصصا فصي ظصل أن هصذه المؤسسصات تتعامصصل مصصع كيانصات وأفصراد

مصصن خصصارج المؤسسصصة ،ومصصن ثصصم لصصن يسصصتطيعون قصصراءة الملفصصات الحصصد ث ،قصصس
علصصصى ذلصصك فصصي المثلصصصة العمليصصة الخصصرى ،فصصي حيصصصن أن اسصصتخدام البرمجيصصصات

الحرة لن يجعل وجود لهذه المشكلة.

ورغصصصم وجصصصود جصصصوانب متعصصصددة لهميصصصة اسصصصتخدام البرمجيصصصات الحصصصرة
كعامل المن والحماية والشكاليات المتعلقصصة بالملكيصصة الفكريصصة وغيصصر ذلصصك ،إل
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أنه تبقي فكرة تورطين المعرفة وتراكم الخبرات المعرفيصصة هصصي الهصصم فصصي هصصذا

الصدد ،فالفكرة التعاونيصة فصي بنصاء البرمجيصات ال تي تعتمصد عليهصا البرمجيصات
الحرة تمكن الخصبرات المحليصة مصن الرطلع علصى الكصود المصصدري للبرمجيصات،

ومصصصن ثصصصم يمكصصصن هصصصذه الخصصصبرات مصصصن اكتسصصصاب معرفصصصة جديصصصدة فصصصي البرمجصصصة
ويمكنهم أن يورطنصصوا ويوثقصوا هصذه البرمجيصات باللغصات المحليصصة ،عمومصصا هنصاك

الكصصثير مصصن السصصهامات الصصتي خرجصصت مصصن مجتمصصع البرمجيصصات الحصصرة فصصي هصصذه
النقطصصة وتجصصارب مصصن عصصدة دول ومؤسسصصات خاصصصة يعصصج النصصترنت بدراسصصات

ومقالت تتناولها.
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بعض التجارب الحكومية في اتستخدام البرمجيات
الحرة
تجربة البرازيل
فصصي عصصام  ٢٠٠١اشصصترت البرازيصصل برمجيصصات مصصن مايكروسصصوفت بمبلصصغ ١٫١
مليار ،مما جعل الحكومة لحقا تفكر في العتماد على البرمجيصصات الحصصرة فصصي
مؤسسصصاتها لتصصوفير نفقصصات البرمجيصصات ،وربطصصت الحكومصصة هصصذا التغييصصر بخطصصة
تطوير تسصصتهدف النهصصوض بقطصاع تكنولوجيصصا المعلومصصات بالبرازيصصل والشصصركات

المحلية ،من ضمن هذه الخطة قامت الحكومة بإنشاء عدد ضخم من المراكصصز
التعليميصصة الصصتي تقصصوم علصصى تعليصصم المصصوارطنين علصصى اسصصتخدام النصصترنت ،وتصصم

العتمصصصاد علصصصى البرمجيصصصات الحصصصرة بالكامصصصل فصصصي هصصصذه المركصصصز ،وفصصصي عصصصام ٢٠٠٣
اعتمدت الحكومة البرازيلية قانونا ،لحقا في  ٢٠١٠أعلنت الحكومة البرازيليصصة

أنهصصصا اسصصصتطاعت تصصصوفير  ٥٠٠مليصصصون دولر نتيجصصصة اعتمادهصصصا علصصصى البرمجيصصصات
الحرة.
اعتمصصصدت البرازيصصصل فصصصي خطصصصة التطصصصوير الصصصتي تبنتهصصصا علصصصى توزيعصصصات

جنصصو/لينكصصس )نظصصام تشصصغيل حصصر ومجصصاني( البدايصصة كصصانت ببنصصك البرازيصصل ،أحصصد

اكبر البنوك بهصا ،حيصصث قصصام البنصك باسصتخدام حزمصة المكتصصب المفتصوح بصصدل عصن

الحزمة المكتبية الخاصة بمايكروسوفت ،وتم نقل  ٥٥٠٠خادوم ليعمل بأنظمصصة
تشغيل جنو/لينكس من أصل  ٦٠٠٠خادوم ،ونقل  57مصصن أصصصل  ١٠٠ألصصف لتعمصصل
أيضصصصا بجنصصصو/لينكصصصس ،هصصصذه التغييصصصرات حققصصصت تصصصوفير  ٣٠مليصصصون دولر ثمنصصصا
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لبرمجيصصات كصان سصصيتم شصصراؤها ،بعصصد ذلصصك اسصتمر العمصصل فصصي البرازيصصل للعتمصصاد

علصصى البرمجيصصات الحصصرة فصصي القطاعصصات الحكوميصصة بشصصكل عصصام ،لحقصصا فصصي عصصام

 ٢٠٠٩أعلنت وزارة التعليم عن تصصوفير  ٤٧مليصصون دولر ،بعصصد أن قصصررت العتمصصاد
علصصى جنصصو/لينكصصس فصصي المصصدارس ،بالضصصافة لتصصوفير  ٩مليصصون دولر مصصن تكلفصصة

استهلك الطاقة سنويا.
ورغم نجاح التجربة البرازيلية في استخدام البرمجيات الحصصرة ،إل أن

التجربة واجهت بعض الصعوبات في البداية ،ربما كان أهمها عدم وجود دعم
كافي للغة البرتغالية أو وجصصود برمجيصصات مترجمصصة لهصصا ،وقلصصة عصصدد المتطصصوعين

للقيصصام بهصصذه المهمصصة ،وحصصتى إقنصصاع النصصاس بالنتقصصال لمنصصصة جديصصدة والتصصدريب
عليها وقلة الخبرات المحلية المتوفرة لذلك.
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تجربة ماليزيا
فصصصي عصصصام  ٢٠٠٤قصصصررت الحكومصصصة الماليزيصصصة العتمصصصاد علصصصى البرمجيصصصات
الحرة والتشجيع على اعتمادهصا فصي مختلصف القطاعصات ،ك ان الهصدف مصن ذلصك

تقليصصل الهصصوة الرقميصصة وتقليصصل تكلفصصة امتلك التقنيصصة والبعصصد عصصن النغلق علصصى
نوع واحد من البرمجيات ،ودعم صناعة البرمجيات.
اسصصتهدفت ماليزيصصا خمصصس محصصاور رئيسصصية لتشصصجيعها علصصى اسصصتخدام

البرمجيصصصات الحصصصرة :تشصصصجيع القطصصصاع الحكصصصومي علصصصى اسصصصتخدام البرمجيصصصات
الحصصرة وتشصصجيع قطصصاع العمصصال أيضصصا ،ودعصصم المؤسسصصات التعليميصصة لتخريصصج

دفعصصصصات قصصصصادرة علصصصصى اسصصصصتخدام البرمجيصصصصات الحصصصصرة ،وخلصصصصق مجتمصصصصع مهتصصصصم
بالبرمجيصصصات الحصصصرة وقصصصادر علصصصى خلصصصق حلصصصول حولهصصصا ،وأخيصصصرا محصصصور البحصصصث
والتطوير في المجال التقني وما يرتبط به من قوانين وخطط تجارية.

لم تنتقل ماليزيا بشكل مباشر لستخدام البرمجيصات الحصرة ب ل قصامت
بصصذلك عصصبر عصصدد مصصن المراحصصل ،المرحلصصة الولصصى كصصانت مصصن عصصام  ٢٠٠٤إلصصى ،٢٠٠٦
حيصصث اسصصتهدفت هصصذه المرحلصصة البحصصث والتخطيصصط وإرسصصاء السصصس للنتقصصال

لسصصتخدام البرمجيصصات الحصصرة وبصصدء العتمصصاد الولصصي علصصى البرمجيصصات الحصصرة،

المرحلصصصة الثانيصصصة كصصصانت مصصصن عصصصام  ٢٠٠٧إلصصصى عصصصام  ،٢٠١٠حيصصصث تصصصم التسصصصريع فصصصي
العتمصصصاد علصصصى البرمجيصصصات الحصصصرة فصصصي القطصصصاعين الحكصصصومي والتعليمصصصي ،ثصصصم

المرحلصصة الخيصصرة عصصام  ٢٠١٠ومصصا بعصصدها حيصصث النتقصصال مصصن مرحلصصة اسصصتخدام
البرمجيات الحرة إلى التطوير والبحث والنتاج.
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الن فصصي ماليزيصصا هنصصاك  %٩٧مصصن القطاعصصات الحكوميصصة تعتمصصد بشصصكل

كامل على البرمجيات الحصصرة ،وأكصثر مصن نصصف المنصارطق لصديها مصصدارس تعتمصصد

بالكامل على البرمجيصصات الحصرة ،والعديصصد مصصن المعاهصد الفنيصصة المتخصصصصة فصصي
التصدريب علصصى البرمجيصات ،كمصا أنصصه بفضصل النتقصصال للبرمجيصات الحصصرة ،وفصرت

ماليزيصصصصا عصصصصدة ملييصصصصن مصصصصن الصصصصدولرات سصصصصنويا وارتفعصصصصت الصصصصصادرات التقنيصصصصة

الماليزية بنسبة  ،%٤١وارتفع سوق البحث والتطوير بنسبة  ،%٣٩حتى العائد
المحلي من صناعة البرمجيات نمى بنسبة  %٦١حتى عام .٢٠١٠
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تجربة ألمانيا
فصصي عصصام  ٢٠٠٤قصصرر مجلصصس مدينصصة ميونصصخ النتقصصال مصصن نظصصام تشصصغيل
ويندوز لنظام تشغيل جنو/لينكس ،وفي عام  ٢٠٠٥تم اختيصصار توزيعصصة دبيصصان

18

كنظصصام تشصصصغيل بصصديل عصصن مايكروسصصصوفت وينصصصدوز لصصصص ١٤ألف حاسصصصوب ،وكصصانت
أهصصداف مجلصصس المدينصصة ميونصصخ مصصن النتقصصال للبرمجيصصات الحصصرة هصصو :خفصصض

تكلفة الحصول علصصى ترخيصص البرمجيصصات ،حيصث توقصع تصوفير  ٣مليصون يصصورو
خلل الثل ث سصصنوات التاليصصة للنتقصصال ،ودعصصم الحريصصة فصصي البصصداع والتطصصوير

والنتقال إلى صيغ ملفات حرة ،ورفع كفصاءة المصن والحمايصة مصن الفيروس ات

وغيرها من المشاكل المنية.

وضصصعت الخطصصة لعمليصصة النتقصصال إلصصى البرمجيصصات الحصصرة لتكصصون علصصى

مراحل ،المرحلصصة الولصصى كصصانت العتمصصاد علصصى الصصصيغ الحصصرة ،مثل صصصيغة ODF
كصصصصصيغة للمسصصصصتندات بصصصصدل مصصصصن يكصصصصون المصصصصر مقتصصصصصر علصصصصى الصصصصصيغ الخاصصصصصة

بمايكروسصصوفت .المرحلصصة الثانيصصة كصصانت تثصصبيت برمجيصصات حصصرة علصصى منصصصات

مايكروسصصوفت الموجصصودة بالفعصصل ،حيصصث تصصم اسصصتبدال الحزمصصة المكتبيصصة مصصن
مايكروسصصصصوفت بالحزمصصصصة المكتصصصصب المفتصصصصوح ،وتصصصصم السصصصصتغناء عصصصصن المتصصصصصفح

إنصصترنت إكسصصبلور والعتمصصاد علصصى متصصصفح فصصايبرفوكس ،وفصصي الرسصصوميات تصصم
العتماد على برنامج جيمب ،أما المرحلة الثالثة فكانت عبارة عن تغيير صيغ

الملفات من صيغ الحزمة المكتبية من مايكروسوفت إلى صيغ حرة تعمصصل مصصع
برمجية المكتب المفتوح .المرحلة الخيرة هي مرحلة التأكد من العمصصل يسصير

بشصصصصكل جيصصصصد مصصصصع اسصصصصتخدام البرمجيصصصصات الحصصصصرة ومصصصصن ثصصصصم النتقصصصصال الكامصصصصل
لجنو/لينكس.
 18توزيعة دبيان هي أحد توزيعات نظام التشغيل جنو/لينكس.
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العمال الثقارفية الحرة
الحريصصات الربعصصة الصصتي تؤكصصدها البرمجيصصات الحصصرة ليسصصت حكصصرا علصصى
البرمجيصصصات وفقصصصط ،أي نصصصوع مصصصن العمصصصال يمكصصصن أن يكصصصون حصصصرا ،ومصصصصطلح

العمصصصال الثقافيصصة الحصصصرة 19يشصصصير إلصصصى هصصذا ،حيصصصث يطلصصق علصصصى العمصصال الصصتي
تعطي حريصة الوصصصول والخلصصق والتعصصديل والنشصر والتوزيصع لنصصواع عديصصدة مصن

العمال كالعمال الفنية والمواد العلمية والتعليمية والبرامج والمقالت وغيصصر

ذلك من العمال ،ومثلما الحال بالنسة للبرمجيات الحرة ،يجب أن تتوفر أربع

شروط في أي عمل حتى ييطلق علية عمل حر:
أول :إتاحة البيانات المصدرية للعمل

الشكل النهائي للعمل يتم إخراجه من خلل تجميع أو معالجصصة ملصصف أو حزمصصة
ورقيصصة أو مصصصنف أومجموعصصة مصصن كصصل مصصا سصصبق ،لصصذا فكصصل البيانصصات المصصصدرية

للعمل يجب أن تكون متوفرة جنبا إلصى جنصب مصع العمصصل تحصت نفصس الظصصروف

)مثل إذا تصصصصم توزيصصصصع العمصصصصل بشصصصصكل ورقصصصصي ينبغصصصصي أن يتصصصصم تضصصصصمين البيانصصصات

المصدرية للعمل بنفس الشكل( هذه العمال يمكن أن تكون قطعة موسصصيقية،

نمصصوذج ثلثصصي البعصصاد فصصي مشصصهد ،بيانصصات علميصصة ،منشصصورات ،شصصفرة مصصصدرية

لتطبيق حاسوبي ،أو أي أعمال أخرى.
ثانيا :استخدام صيغة حرة

الصيغ التي يتم استخدامها لنتاج الملفات الرقمية الخاصة بالعمصصل ينبغصصي أن
تكون حرة وغير محمية ببراءة اختراع ،ويسصصتثنى مصصن ذلصصك اسصصتخدام صصصيغة
يمكصصن اسصصتغللها بل مقابصصل فصصي العصصالم كلصصه وبصصدون حصصدود وغيصصر قابصصل للنقصصض،

http://freedomdefned.org Free Cultural Works 19
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حيث أنه أحيانصا يتصم اسصتخدام صصيغ غيصصر حصرة لهصداف عمليصصة ،إل أنصه ينبغصصي

توفير نسخة بصيغة حرة حتى يتم اعتبار العمل كعمل حر.
ثالثا :ل قيود تقنية

العمصصل يجصصب أن يكصصون متاحصصا بشصصكل ل يصصوفر إجصصراءات تقنيصصة يمكنهصصا أن تقليصصد

الحرية السابقة.

رابعا :ل قيود أو تحديات أخرى

ل يمكصصصن أن يكصصصون العمصصصل الحصصصر مقيصصصد بقيصصصود قانونيصصصة )كصصصبراءات الخصصصتراع أو

قوانين الملكية الفكرية مثل أو شيء آخر( ،أو بحدود معينة والتي يمكنها أن

تعرقصصل الحريصصات سصصالفة الصصذكر ،ولمؤلصصف العمصصل أن يسصصتفيد مصصن السصصتثناءات

القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف )كأن يستشهد في عمله بأعمال غيصصر حصصرة(،

دون أن يؤثر على أن يكون العمل يظهر في شكلة النهائي كعمل حر.

أيضا كما في البرمجيصصات الحصصرة فصإن العمصصال الثقافيصصة الحصصرة أيضصا تصصوفر أربصع

حريات أساسية:

 حرية استخدام وتأدية العمل

ينبغصصصي أن تعطصصصي رخصصصصة اسصصصتخدام العمصصصال الثقافيصصصة الحصصصرة للنصصصاس حريصصصة

اسصصصتخدام العمصصصال بالشصصصكال الصصصتي يريصصصدوها ،سصصصواء كصصصان بطريقصصصة علنيصصصة أو
خاصة ،والعمال مرتبطة بالعمل الصلي ينبغي أيضصصا أن تشصصملها هصصذه الحريصصة

مثصصل كيفيصصة أداء هصصذا العمصصل أو ترجمتصصه ،ول يمكصصن وضصصع أي اسصصتثناءات علصصى
هذه الحريصصة علصصى سصبيل المثصال ل يمكصن وضصصع اسصصتثناء للعمصصال السياسصية أو

الدينية مثل.

 حرية دراسة العمل وتطبيق المعلومات

ترخيص استخدام العمال الثقافية الحرة يجب أن يعطي الحرية في دراسصة
العمل ،واستخدام المعرفة المكتسبة منه بأي شصصكل ،ول يجصصب أن تحصصدد رطصصرق
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ومناحي الستفادة منه.

 حرية إعادة توزيع نسخ من العمل

ترخيص استخدام العمال الثقافية الحرة ينبغي أن يعطصي الحريصصة فصي نسصصخ

وإعصصصادة توزيصصصع العمصصصل ،هصصصذه نسصصصخ يمكصصصن أن تبصصصاع أو تقصصصايض بصصصآخر ،أو يصصصوزع

مجانا ،ويمكن أن يوزع كجزء من عمل أكبر ،أو ضمن تجميع لمجموعة أعمال

أو بشكل منفرد ،ول يمكن أن يكون هناك حدود لكمية المعلومصصات الصصتي سصصيتم

نسخها وتوزيعها من العمل ،ول يمكن تحديد من لهم الحق في نسخ أو توزيع

العمل أو تحديد مكان للنسخ أو التوزيع.

 حرية توزيع أعمال مشتقة من العمل

من أجل إعطاء كل شخص القدرة على تحسين وتطوير وتجويصد العمصل ،فصإن
رخصصصصصة السصصصصتخدام للعمصصصصال الثقافيصصصصة الحصصصصرة يجصصصصب ألل تحصصصصد حريصصصصة توزيصصصصع
إصصصصدارات معدلصصصة مصصصن العمصصصل ،بغصصصض النظصصصر عصصصن الهصصصدف والغصصصرض مصصصن العمصصصل

المعدل.

ول يمكن التخلي عن أي من الحريصات الربصع السصابقة .ربمصا يسصمح بوضصع قيصد

على الحرية الرابعصة )حريصة توزيصع أعمصال مشصتقة مصن العمصل( ،حيصث يمكصن أن

يشترط المؤلف توزيع العمال المشتقة كأعمال ثقافية حرة.
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رخص الستخدام الحر
ذكرنصصصصصا سصصصصصابقا أن تحريصصصصصر المعرفصصصصصة يرتبصصصصصط بشصصصصصكل دائصصصصصم بصصصصصترخيص

السصصصتخدام الخصصصاص بالعمصصصال .هنصصصاك رخصصصص اسصصصتخدام تعصصصوق المسصصصتخدمين
وتحد مصصن حريتهصم "الرخصصص غيصصر الحصصرة" ،ورخصصص ل تعيصصق المسصصتخدمين ول

تكبل حريتهم في الستخدام والتطوير "الرخص الحرة".

يمكننا تعريف الرخص )اتفاقيات الستخدام( على أنها بنود أو عقصود قانونيصة

تنظصصم اسصصتعمال وتوزيصصع ونشصصر وتطصصوير المحتصصوى أو أي مصصن حقصصوق الملكيصصة

الخرى ،يقوم بتحديد هذه البنود المؤلف سواء كان فرد أو جهة ويجب علصصى

مستخدمي/المستفيدين من المنتج اللتزام بهذه البنود.

هناك عددا من أنواع تراخيصصص السصصتخدام ،متنوعصصة وتغطصصي عصصدد مصصن

المجالت البداعية سواء المحتويات النصية أو البرمجيات أو العمصصال فنيصصة،
أو مخططصصات هندسصصية أو أي عمصصل آخصصر لي جهصصة/فصصرد أن يختصصار أي مصصن هصصذه

الرخص بما يناسب احتياجصاته .فصصي الجصزء القصادم سصنتطرق لثنصصتين مصن هصذه
الرخص ،والتي تعتبر الشهر أو تغطي جوانب إبداعية عدة.

رخصة المشاع الدبداعي
"بعض الحقوق محفوظصصة" هصذا ملخصصص "رخصصص المشصاع البصداعي"،20

حيصصث تهصصدف هصصذه الرخصصصة إلصصى إرطلق العديصصد مصصن الحريصصات فصصي اسصصتخدام
المنتج البداعي المنشور تحت تراخيصها ،وهصذا النصوع مصن الصتراخيص انتشصر

مصؤخرا بشصكل واضصح ،وت م تصورطين الرخصصة فصي ك ثير مصن الصدول ،ب ل وهنصاك
 20منظمة المشاع البداعي http://creativecommons.org
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حكومصصصات تسصصصتخدم هصصصذه الرخصصصصة فصصصي نشصصصر وثائقهصصصا أو كصصصترخيص للبيانصصصات

المفتوحة الصادرة عنها.

21

فصصي رخصصصة المشصصاع البصصداعي هنصصاك أربصصع اشصصترارطات توفرهصصا الرخصصصة

لتحكم حقوق استخدام واستغلل غير المنتج الصلي للمصنف:

الننسببة ) (byيحلق لليمرلخ ف
ص ليه نسخ وتوزيع ونقل العمل وإعصصادة اسصصتخدامه،
وتبني العمل في أعمال أخصصرى ،بشصصرط أن تعصصزو العمصصل إلصصى المؤلصصف أو صصصاحب

الرخصة بالطريقة التي يراها مناسبة )لكن ليس بطريقة توحي أنهم مؤيصصدون

لك أو لعملك(.

شرط الرنسربة يعني أن مبدع المصنف يسمح للمرخصص لهصم )النصاس غيصر مبصدع
المصصصنف( بإعصصادة نسصصخة وتصصوزيعه ،كصصأن التقصصط صصصورة مثل وأسصصمح لغيصصري أن

يسصصصتخدمها كغلف لكتصصصاب أو يقصصصوم بطباعتهصصصا وتوزيعهصصصا أو يقصصصوم بتطويرهصصصا
باسصصتخدام الحاسصصوب لسصصتخدامها فصصي عمصصل آخصصر ،وفصصي هصصذه الحالصصة يشصصترط

علصى المرخصص لصه )النصاس غيصر مبصدع المصصنف( أن يصذكر اسصم المبصدع الص لي
بالطريقة التي يشتررطها.
ي ) (ncيحصصلق لليمرلخصص ف
ص لصصيه نسصصخ وتوزيصصع وعصصرض المصصصننفف وعمصصل
غيررالتجصصار ي
مصنفات مشتقة منه بشرط كون ذلك لغير الغراض التجارية.

ي ،يعني أنه يحق للمرخص لهصصم أن يسصصتخدموا المصصصنف كمصصا
شرط غيير التجار ل

في الرنسربة .لكن ،في غيصر العمصال التجاريصة ،كصأن أقصوم بتصصوير فيل م وثصائقي

مثل ،يحق للمرخص لهم أن ينسخوا الفيلم ويقوموا بتصصوزيعه أو حصصتى تنظيصصم

Government use of Creative Commons 21
http://wiki.creativecommons.org/Government_use_of_Creative_Commons
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عروض للفيلم ،لكن دون أن يتم هذا بشكل تجاري.
بل اشتقاق ) (ndيحلق لليمرلخ ف
ص ليه نسخ وتوزيع وعرض المصننفف فصصي نسصصخ
رطبق الصل ،ول يحق له عمل مصلنفات مشتقة منه.

شرط بل اشتقاق يعني أنه في حالة أن قصصام المرخصصص لهصصم )النصصاس غيصصر مبصصدع

المصصصنف( بنسصصخ أو توزيصصع أو عصصرض المصصصنف ،ل يحصصق لهصصم أن يقومصصوا بتغييصصر
أي من المحتوى ،ودون يتم إنتاج مصنف جديد مشتق مصصن المصصصنف الصصصلي،
كصصأن أقصصوم بالتقصصاط صصصورة ،وأنشصصرها برخصصصة مشصصاع إبصصداعي اشصصترط فيصصه )بل

اشصتقاق( وقتهصا لصصن يحصق للمرخصص لهصم باشصتقاق صصورة أخصصرى جديصدة مبنيصة

على الصورة الصلية.

المشاركة على قدم المساواة ) (saيحلق لليمرلخ ف
ص لصصيه نسصصخ وتوزيصصع وعصصرض

المصصصصننفف ،وعمصصصل مصصصصنفات مشصصصتقة منصصصه بشصصصرط توزيصصصع النسصصصخ أو المصصصصلنفات

اليمشتنقة بذات الرخصة اليمرنخ ي
ص بها اليمصننيف الصلي.

اشصصتراط الصصترخيص بالمثصصل يتيصصح للمرخصصص لهصصم )النصصاس غيصصر مبصصدع المصصصنف(

بنسصصخ وتوزيصصع وعصصرض المصصصنف وعمصصل مصصصنفات أخصصرى مشصصتقة منصصه ،لكصصن لصصن

يسصصصمح لهصصصم أن ينشصصصروا مصصصصنفهم الجديصصصد تحصصصت رخصصصصة أخصصصرى غيصصصر المشصصصاع

البداعي ،كأن أقصوم بصإرطلق دراسصصة تحصت رخصصصة المشصصاع البصداعي واشصترط

فيهصصا الصصترخيص بالمثصصل ،سصصيكون علصصى مصصن يشصصتق دراسصصة أخصصرى جديصصدة مبنيصصة

علصصصى الدراسصصصة الصصصصلية أن يقصصصوم بنشصصصر الدراسصصصة الجديصصصدة اليمشصصصتقة برخصصصصة
المشاع البداعي أيضا.

مصصصصن الشصصصصترارطات الربعصصصصة السصصصصابقة ،هنصصصصاك سصصصصتة أنصصصصواع مصصصصن رخصصصصص المشصصصصاع
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البداعي ،جاءت من دمج الشترارطات السابقة:22

) (١النسبة )(CC-BY

النسصصبة هصصي الشصصتراط المشصصترك بيصصن جميصصع أنصصواع رخصصص المشصصاع البصصداعي،

اسصصتخدامها يعنصصي أنصصه يحصصق للمرخصصص لصصه نسصصخ وتوزيصصع ونقصصل العمصصل وإعصصادة
اسصصصتخدامه ،وتبنصصصي العمصصصل فصصصي أعمصصصال أخصصصرى منصصصه ،بشصصصرط يتصصصم ذكصصصر المصصصصدر

بالطريقة التي يشتررطها المبدع الصلي للمصنف.

) (٢النسبة  -المشاركة على قدم المساواة )(CC-BY-SA
هذا النوع مصن ترخيصصص المشصاع البصداعي هصصو دمصصج بيصصن شصرط النسصصبة وشصصرط

المشاركة على قدم المساواة ،ومن ثم يحصلق لليمرلخص ف
ص لصيه نسصخ وتوزيصع ونقصل
العمل وإعادة استخدامه ،وتبني العمل في أعمال أخرى بشرط نسبة المصنف

لمؤلفة الصلي وإصدار المصنف المشتق بنفس الرخصة.
) (٣نسب المصنف – بل اشتقاق )(CC-BY-ND

هصصذا النصصوع مصصن الصصترخيص يدمصصج شصصررطي النسصصبة وشصصرط بل اشصصتقاق ،بالتصصالي

يحلق لليمرلخ ف
ص ليه نسخ و توزيع ونق ل العمصل وإعصادة اسصتخدامه .لكصن ،بشصرط
عدم اشتقاق أعمال أخرى من المصصصنف الصصلي ،ونسصبة العمصصل إلصصى المؤلصصف أو

صاحب الرخصة بالطريقة التي يراها مناسبة.

) (٤نسب المصنف  -غير التجاري )(CC-BY-NC

هصصذا النصصوع يدمصصج شصصررطي النسصصبة وغيصصر التجصصاري ،ومصصن ثصصم يحصصلق لليمرلخصص ف
ص لصصيه

Choose a license http://creativecommons.org/choose 22
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نسخ وتوزيع ونقل العمل وإعادة اسصتخدامه ،وتبنصصي العمصصل فصصي أعمصصال أخصصرى،

بشصصرط عصصدم اسصصتخدامه فصصي العمصصال التجاريصصة ،ونسصصبة العمصصل إلصصى المؤلصصف أو
صاحب الرخصة بالطريقة التي يراها مناسبة.

) (٥نسصصب المصصصنف  -غيصصر التجصصاري  -المشصصاركة علصصى قصصدم المسصصاواة ) CC-BY-
(NC-SA
هذا النوع دمج ثل ث اشترارطات ،النسبة ،غيصر التجصاري ،والمش اركة علصى قصدم

المسصصصاواة ،ومصصصن ثصصصم يحصصصلق لليمرلخصصص ف
ص لصصصيه نسصصصخ وتوزيصصصع ونقصصصل العمصصصل وإعصصصادة

اسصصصتخدامه ،وتبنصصصي العمصصصل فصصصي أعمصصصال أخصصصرى ،بشصصصرط عصصصدم اسصصصتخدامه فصصصي
العمال التجارية ،وإصدار المصنف المشتق بنفس الرخصة ونسبة العمصصل إلصصى

المؤلف أو صاحب الرخصة بالطريقة التي يراها مناسبة.

) (٦نسب المصنف  -غير التجاري  -بل اشتقاق )(CC-BY-NC-ND
هصصذا النصصوع دمصصج ثل ث اشصصترارطات ،النسصصبة ،غيصصر التجصصاري وشصصرط بل اشصصتقاق،
وبالتصصالي ،يحصصق للمرخصصص لصصه نسصصخ وتوزيصصع ونقصصل العمصصل وإعصصادة اسصصتخدامه،

وتبني العمل في أعمال أخرى ،بشصصرط عصصدم اسصصتخدامه فصصي العمصصال التجاريصصة

وعصصدم اشصصتقاق أعمصصال أخصصرى مصصن المصصصنف الصصصلي ونسصصبة المصصصنف لمؤلفصصة
الصلي.
مصصصا هصصصي المصصصصنفات أو العمصصصال البداعيصصصة الصصصتي يمكصصصن إصصصصدارها برخصصصصة

المشاع البداعي؟

يمكصصن اسصصتخدام رخصصص المشصصاع البصصداعي مصصع أي مصصصنف ،مقصصالت وروايصصات

وأفلم وصصصصصصصور وأغصصصصصصاني وموسصصصصصصيقى ،ورسصصصصصصوم ،والمخططصصصصصصات ،والخرائصصصصصصط،
والمصصصدونات ،ومواقصصصع الصصصويب وأي محتصصصوى رقمصصصي وغيصصصر ذلصصصك مصصصن المصصصصنفات
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والعمصصال البصصداعي ،ويصصذكر أن منظمصصة المشصصاع البصصداعي ل تشصصجع اسصصتخدام

رخصصصها للبرمجيصصات ،حيصصث إنصصه يوجصصد مجموعصصة مصصن الرخصصص الحصصرة المناسصصبة
أكثر لستخدامها في هذا المجال.

52

مدخل نحو تحرير المعرفة

رخصة جنو العمومية
رخصصصة جنصصو العموميصصة ،هصصي رخصصصة اسصصتخدام برمجيصصات حصصرة ،أي أن
نطاق اسصصتخدامها يقتصصصر علصصى البرمجيصصات الحصصرة ،وتعتصصبر أكصصثر الرخصصص الصصتي
تعطي حقوقا لمسصصتخدميها والمسصصتفيدين منهصصا ،هصذه الرخصصصة كتبهصصا ريتشصصارد

سصصتولمان مؤسصصس مؤسسصصة البرمجيصصات الحصصرة ،كتبصصت هصصذه الرخصصصة كرخصصصة

اسصصصتخدام لمشصصصروع جنصصصو ،وهصصصو مشصصصروع لنتصصصاج نظصصصام تشصصصغيل حاسصصصوبي حصصصر
بالكامل.

هناك عدد من الشترارطات التي يجب أن تتوفر في البرمجيصصات الصصتي يترخصص
برخصة جنو العمومية ،هذه الشترارطات تم تعديل وتنقيح بعضها علصصى مصصدار

ثل ث مصصن النسصصخة )الصصصدار  ١عصصام  ،١٩٨٩الصصصدار  ٢عصصام  ،١٩٩٠الصصصدار ٣عصصام
 23(٢٠٠٧هصصصذه الشصصصترارطات الصصصتي تضصصصعها الرخصصصصة تتلخصصصص فصصصي عصصصدة نقصصصاط

كالتي:

الشصصتراط الول :توزيصصع مصصصدر البرمجيصصة وإعصصادة نسصصخ والتوزيصصع البرمجيصصة
المرخصصصة ،مصصع إعطصصاء حصصق المسصصتخدمين فصصي التعصصديل عليصصة وإصصصدار أعمصصال

مشصصتقة منصصه ،وهصصو مصصا يعنصصي أن الرخصصصة تعطصصي مسصصاحة ضصصخمة مصصن الحريصصة
للمسصصتخدمين حيصصث يمكنهصصم أن يطلعصصوا علصصى الكصصود المصصصدري للبرمجيصصة ،ممصصا

يعطيهصصم فرصصصة للتعلصصم ومعرفصصة كيفيصصة عمصصل البرمجيصصة ،كمصصا أنصصة يحصصق لهصصم أن

يقومصصصوا بإعصصصادة نسصصصخة وتصصصوزيعه سصصصواء مجانصصصا أو بشصصصكل تجصصصاري ،بالضصصصافة
لتمكينهم من تطوير البرمجية وإصدار برمجيات أخرى مشتقة أو مبنية علصصى
البرمجية الساسية بما يناسب احتياجصصاتهم واسصصتغلل ذلصصك بشصصكل تجصصاري أو

غير تجاري.
23

A Quick Guide to GPLv3 http://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html
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الشصصتراط الثصصاني :منصصع تغييصصر رخصصص العمصصال المشصصتقة ،وهصصذا يعنصصي أنصصه عنصصد

اشتقاق برمجية مصصن برمجيصصة خاضصصعة لرخصصصة جنصصو العموميصصة ،ل يحصصق ليمنتصصج

البرمجيصصة اليمشصرتلقة أن يصصصدرها بصأي رخصصة غيصصر نسصخة جنصو العموميصة ،وهصصذا
يعنصصصي أنصصصه فصصصي حالصصصة وجصصصود برمجيصصصة مثل تقصصصوم علصصصى إدارة المصصصوارد البشصصصرية

للشركات ،وهذه البرمجية مرخصة برخصصصة جنصصو العموميصصة )برمجيصصة أ( ،وقصصام

مبرمج/شركة بتطوير هذه البرمجية لجعلها تقوم بمهمصصة إدارة المصصوظفين عصصن
بعد )برمجية ب( ،في هذه الحالة يجب أن يتصصم إصصصدار )برمجيصصة ب( برخصصصة

جنصصو العموميصصة ،ومصصن ثصصم تعطصصي )برمجيصصة ب( الحقصصوق الكاملصصة للمسصصتخدمين
في إعادة النسخ والتوزيع والحصول على الكود المصدري للبرمجية المعدلة.

الشتراط الثالث :ل يجصصوز أن يتصصم ترخيصصص برمجيصصة برخصصصة جنصصو العموميصصة
إذا كصصصان هنصصصاك رطرفصصصا ثالثصصصا يمكنصصصه أن يحصصصد مصصصن حقصصصوق المسصصصتخدم الساسصصصية

)النسصصصخ وإعصصصادة التوزيصصصع والحصصصصول علصصصى الكصصصود المصصصصدري وإصصصصدار أعمصصصال

مشتقة( ،كأن يكون هناك قانون الدولة يمنع الحصول على الكود المصدري أو

أنصصه فصصي حالصصة إن كنصصت تمتلصصك شصصركة للحلصصول البرمجيصصة ،وتعاقصصدت مصصع شصصركة

أخرى لنتاج برمجية لدارة الحسابات بها واشتررطت الشصصركة فصصي العقصصد عصصدم

الفصصصاح عصصن الكصصود المصصصدري للبرنامصصج ،وقتهصصا لصصن يكصصون بإمكانصصك أن تقصصوم
بترخيصها برخصة جنو العمومية.

الشصصصصتراط الرابصصصصع :واقعيصصصصا هصصصصو ليصصصصس اشصصصصتراط واحصصصصد ،هصصصصي مجموعصصصصة مصصصصن
الشصصصترارطات يو ف
ضصصصعت فصصصي الصصصصدار  ٣مصصصن رخصصصصة جنصصصو العموميصصصة ،مصصصن هصصصذه
الشصصترارطات :منصصع الحصصصول علصصى بصصراءة اخصصتراع لبرمجيصصة مرخصصصة برخصصصة

جنو العمومية ،تسهل استرجاع حقوق المستخدم في حالة خرقها ،من القيود
الصصتي توضصصع فصصي العتصصاد للحصصد مصصن تغييصصر البرامصصج الحصصرة الصصتي تعمصصل عليصصه،

توضصصصصيح توافقيصصصصة رخصصصصصة جنصصصصو العموميصصصصة مصصصصع الرخصصصصص الخصصصصرى مفتوحصصصصة
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المصدر.

أيضصصا هنصصاك رخصصصة "جنصصو للوثصصائق الحصصرة" صصصادرة عصصن مؤسسصصة البرمجيصصات،

مصصصصصممة للدلصصصصة والكتصصصصب النصصصصصية وغيرهصصصصا مصصصصن المراجصصصصع والمصصصصواد التعليميصصصصة
والتوثي ق الصذي يرافصق عصادة برمجيصات جنصو ،لكصن يمكصن اس تخدامها لي عمصل

نصي ،بغض النظر عن رطصصبيعته وغرضصصه ،وهصصي رخصصصة يمكصصن أن تسصصتخدم لي

عمل نصي يوفر الشترارطات التالية:

أول :نسب العمل إلى مصؤلفه ،وفصصي حالصة وجصصود أكصثر مصصن مؤلصصف يجصصب ذكرهصم

جميعا.

ثانيا :أي تعديل رطرأ على العمل يجب أن يتم تسجيله بالعمل.

ثالثا :أي عمل مشتق من عمصصل مرخصصص برخصصصة جنصصو للوثصصائق الحصصرة يجصصب أن
يتم إصداره بنفس الترخيص.

رابعا :النص الكامل للرخصة ،والقسام الثابتة غير المعدلة كما حلددها المؤلف

)إن وجصصدت( ،وكصصل تنصصصلت الضصصمان )كتنصصبيه القصصراء أن المسصصتند قصصد ل يكصصون
دقيقصصصصا مثل( وملحظصصصصات حقصصصصوق النشصصصصر مصصصصن الصصصصصدارات السصصصصابقة يجصصصصب أن

يتحفظ.

خامسا :ل يمكن فرض أي قيود على استخدام ونسخ وتوزيع العمل المرخص
برخصة جنو للوثائق الحرة ،مثل استخدام إدارة الحقوق الرقمية.

ملحظصصات :مصصن المفيصصد فصصي هصصذا الصصصدد الرطلع علصصى رخصصصة جنصصو العموميصصة

الصغرى ،ورخصة أفيرو العمومية.

24

 24يوجد العديد من رخص الستخدام الموجهة للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر ،للرطلع عليها
يمكن قراءة كتاب "نبذة عن رخص البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر" تأليف جلل شفرور،
عبر الرابط التالي https://archive.org/details/OverviewOnFossLicensesInArabic
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:المراجع
open " التعريفات والمبادرات الصادرة عن مؤسسة المعرفة المفتوحة



”knowledge foundation
http://okfn.org
مقدمة موجزة عن النفاذ الحر



http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/OAsubervb1-arabic.htm
http://aioa.blogspot.com المبادرات العربية في مجال الوصول الحر



?http://www.openformats.org Why we use Open Format



كتاب تعرف على البرمجيات الحرة – بقلم فهد السعيدي



http://librebooks.org/know-free-software
: مجموعة من مقالت ريتشارد ستولمان
Why software should be free

◦

http://www.gnu.org/philosophy/shouldbefree.html
لماذا يجب على المدارس أن تستخدم حصرا البرمجيات

◦

http://www.gnu.org/education/edu-schools.ar.html الحرة
أقلت ”ملكية فكرية“؟ إنها سراب كاذب

◦

http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.ar.html
http://freedomdefned.org/Defnition Free Cultural
Works
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